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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: 1001851-63.2017.8.11.0007
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A. L. D. M. (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1001851-63.2017.8.11.0007, : 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]. AUTOR: 

AMANDA LOURENCO DE MACEDO RÉU: ELSO FARIAS Vistos. 1) RECEBO 

a inicial, bem como sua emenda em todos os seus termos, eis que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/15. 2) 

Processe-se em segredo de justiça (CPC/2015, art. 189, II). 3) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 4) Quanto ao pedido de 

fixação de alimentos gravídicos provisórios, verifico que o pleito está 

prejudicado, uma vez que a criança nasceu, contudo, diante do exame de 

DNA de Id. 11664295 constatou-se a paternidade do requerido, e tendo em 

vista que o direito em tela é matéria de ordem pública que pode ser 

decidida de ofício, já que os alimentos são determinantes para que o 

nascituro tenha plenas condições de desenvolvimento, bem como 

beneficia o infante e preserva seu melhor interesse, converto o pedido de 

alimentos gravídicos e DEFIRO a antecipação de tutela. 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, até o dia 10 (dez) de cada mês, sob as penas da 

lei, além de metade das custas referentes ao pré-natal. 5) 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, para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca no dia 30 de maio de 2018, às 14h20, 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). 5.1) 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). 6) INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à audiência supra designada. 7) 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, se for o caso. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 27 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003249-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1003249-45.2017.8.11.0007, : 

Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]. REQUERENTE: ALESSANDRA CARINA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ALEX ORLANDI Vistos. Trata-se de Ação de 

Guarda e alimentos c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Lavinia 

Victória de Oliveira Orlandi, menor impúbere, representada por sua 

genitora Alessandra Carina de Oliveira em face de Alex Orlandi, ambos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando, em síntese, a regulação 

da guarda provisória da infante, bem com a fixação de alimentos à menor. 

Alega a autora, em síntese, que a criança tem por volta de 02 (dois) anos, 

e encontra-se sob os seus cuidados desde o nascimento, não havendo 

procura do genitor em manter contato com a criança, bem como para 

auxiliar nos gastos de sua filha, tendo a parte requerente ter que recorrer 

à ajuda financeira da avó materna da infante. Por essas razões, pleiteia a 

concessão da guarda provisória da menor, bem como fixação de 

alimentos provisórios no percentual de 100% (cem por cento) do salário 

mínimo, ou seja, a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais). A inicial veio instruída com diversos documentos. Ao Id. 10926406 

foi determinada a emenda a inicial. Em manifestação de Id. 11831418 a 

parte autora emendou a inicial. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Presente a verossimilhança das alegações da 

parte autora, e atento ao superior interesse da criança, a qual demanda 

prioridade absoluta e proteção integral, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

para conceder a guarda provisória da menor Lavinia Victória de Oliveira 

Orlandi à genitora Alessandra Carina de Oliveira, na forma dos artigos 33 

e 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/90. Em 

relação ao pedido de regulamentação de visitas, postergo a sua 

apreciação para momento posterior à realização do estudo psicossocial 

com as partes, ante as informações declaradas pela autora na inicial. 

Lavre-se o termo respectivo, INTIMANDO-SE a autora para comparecer à 

Secretaria da 1ª Vara, a fim de subscrevê-lo. Quanto ao pedido de fixação 

de alimentos provisórios em favor da menor, uma vez comprovada à 

paternidade (certidão de nascimento juntada aos autos), tal pedido deve 

ser DEFERIDO. Assim, diante da inexistência de prova acerca dos reais 

ganhos do requerido, ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, que serão devidos a partir da citação 

e prosseguir até decisão final da causa, todo mês, sob as penas da lei. Em 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de maio de 2018, às 15h00min, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do CPC. Intime-se pessoalmente a requerente para comparecimento à 

audiência. DETERMINO, ainda, a realização de estudo psicossocial pela 

equipe multidisciplinar na residência da autora, juntando-se o relatório no 

prazo de 05 (cinco) dias antes da audiência de conciliação. 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. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 09 de Abril de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

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

Processo Número: 1000120-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. O. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000120-95.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 5.724,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Alimentos, Guarda]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DAMIANA APARECIDA AUGUSTO Parte Ré: RÉU: MILTON FELIX DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de guarda e alimentos c/c pedido de 

tutela de urgência em relação aos menores Samira Augusto de Oliveira e 

Railtom Augusto de Oliveira ajuizada por Damiana Aparecida Augusto em 

face de Milton Felix de Oliveira, todos devidamente qualificados. Alega a 

parte autora, em síntese, que após o fim do relacionamento entre a Sra. 

Damiana e o Sr. Milton, por um breve momento os menores ficaram sob a 

guarda de fato do genitor, no entanto, a genitora se reestruturou e tomou 

para si os menores, não havendo, depois deste fato procura do genitor em 

manter contato com as crianças, auxiliando-a esporadicamente com 

valores entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Por essas razões, pleiteia a concessão da guarda provisória dos 

menores, bem como fixação de alimentos provisórios no percentual de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, ou seja, a quantia de R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais). A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Ao Id. 11435254 foi determinada a emenda a inicial, 

em função de que os menores não possuem legitimidade para figurar no 

polo ativo da presente ação. Em manifestação de Id. 12152530 a parte 

autora deixou de emendar a inicial, alegando que os menores estão no 

polo ativo da ação uma vez que esta também versa sobre alimentos e que 

a genitora demanda ativamente sob a guarda e representa os filhos em 

relação aos alimentos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Presente a verossimilhança das alegações da 

parte autora, e atento ao superior interesse da criança, a qual demanda 

prioridade absoluta e proteção integral, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

para conceder a guarda provisória dos menores Samira Augusto de 

Oliveira e Railtom Augusto de Oliveira à genitora Damiana Aparecida 

Augusto, na forma dos artigos 33 e 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei n. 8.069/90. Em relação ao pedido de realização do 

estudo psicossocial a ser realizado com as partes, DEFIRO o pedido. 

Lavre-se o termo respectivo, INTIMANDO-SE a autora para comparecer à 

Secretaria da 1ª Vara, a fim de subscrevê-lo. Quanto ao pedido de fixação 

de alimentos provisórios em favor dos menores, uma vez comprovada à 

paternidade (certidão de nascimento juntada aos autos), tal pedido deve 

ser DEFERIDO. Assim, diante da inexistência de prova acerca dos reais 

ganhos do requerido, ARBITRO os alimentos provisórios em 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo vigente, que serão devidos a partir 

da citação e prosseguir até decisão final da causa, todo mês, sob as 

penas da lei. Em prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 15 de junho de 2018, às 

13h40min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, para comparecimento à audiência, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do 

CPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será 

contado na forma do art. 335 do CPC. Intime-se pessoalmente a 

requerente para comparecimento à audiência. DETERMINO, ainda, a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar na 

residência da autora, juntando-se o relatório no prazo de 05 (cinco) dias 

antes da audiência de conciliação. 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. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 09 de Abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO)

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001103-31.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA SANTINA DOS SANTOS RÉU: JEFFERSON & ALEXANDRA 

COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL 

RIBEIRO FERNANDES - ME Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 10 

de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000552-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. T. (EXEQUENTE)

Y. T. H. (EXEQUENTE)

Y. T. L. H. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000552-17.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 38.205,07; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE 

BENS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: YCARO TEIXEIRA 

HENRIQUE, YASMIN TEIXEIRA LUCAS HENRIQUE, CELIA MARIA TEIXEIRA 

Parte Ré: EXECUTADO: MARCELO HENRIQUE Vistos. 1) RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerida 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 3) CONSIDERANDO que o presente processo é eletrônico 

(PJE), enquanto o acordo e sentença homologatória é físico (Código Apolo 

102726); CONSIDERANDO o previsto na Portaria nº 451/2016-PRES, do 

qual passou a ser obrigatório o uso do referido sistema desde o dia 

05/09/2016, sendo que todos os processos, obrigatoriamente, deverão 

ser protocolizados e distribuídos por meio do PJe; CONSIDERANDO, ainda, 

a inovação trazida pelo CPC/2015, acerca do cumprimento de sentença 

que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, 

especificamente a regra prevista no art. 531, § 2º, do CPC dispondo que 

“o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença”, 

surgiram dúvidas quanto a distribuição de pedidos como os dos presentes 

autos (execução de alimentos), justamente pela contradição entre o 

objetivo do referido sistema e a nova regra normativa supramencionada. 

Assim, buscando dar vazão ao princípio da celeridade processual, bem 

como, preservar o interesse do (a) alimentando (a), fica DISPENSADO o 

desarquivamento do processo físico, haja vista não haver qualquer 

prejuízo às partes. Além disso, vejo que a parte exequente juntou cópia da 

r. sentença homologatória, bem como a sua certidão de trânsito em 

julgado. 4) O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo 

em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do CPC. 5) Com relação à 

execução de alimentos referente aos meses de novembro/2012 a 

novembro/2017, pelo rito do art. 523 do CPC/2015, CITE-SE a parte 

executada pessoalmente para que, no prazo de quinze (15) dias, efetue o 

pagamento do débito a que foi condenada, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de dez 

por cento (10%) sobre o valor do débito e também honorários de dez por 

cento (10%), pelo rito do artigo 523 do CPC/15. 6) Após decorrido o prazo 

de que trata o item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos 

e ela não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para 

dizer o que for de seu interesse, no prazo de quinze (15) dias. 6.1) Se 

decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do 

CPC. 6.2) Transcorrido o prazo de quinze (15) dias sem o pagamento 

voluntário, AGUARDE-SE o decurso do prazo também de quinze (15) dias 
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para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, caput, CPC/2015). 7) Após o 

cumprimento do item “6.2”, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público. 8) Se necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se 

dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 9) PROVIDENCIE 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. Ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 

09 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ALVES 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 12781848; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350/CPC, bem como manifestar-se sobre o Laudo Pericial de Id 

11839613, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

ADILSON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000417-73.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 37.057,05; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Parte Ré: 

EXECUTADO: AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA 

INCENDIO LTDA - EPP, ADILSON PEREIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de 

ação execução por quantia certa proposta pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicred Norte-MT 

contra Amazônia Comércio de Equipamentos Contra Incêncio Ltda. - ME, 

ambos devidamente qualificados. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Entre um ato e outro, as partes informaram nos autos que 

houve autocomposição, pugnando pela homologação do processo, bem 

como sua suspensão (Id. 12692429). É a síntese do necessário. DECIDO. 

Com o intuito de preservar os princípios da celeridade e economia 

processual, e considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

judicial celebrado entre as partes e juntado no Id. 12692429, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

decisão, uma vez que são elas maiores, capazes e devidamente 

representadas, assim como os direitos em questão são disponíveis. 

Considerando que a extinção do feito ficará condicionada ao cumprimento 

integral do acordo conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 

313, inciso II, do CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito até o dia 

03/05/2021. 1) Decorrido o prazo da suspensão, independentemente de 

novo despacho, INTIME-SE a parte autora para dizer acerca do 

cumprimento integral do acordo. 2) Após, cumprida a determinação 

anterior, ou decorrido o prazo para tanto, CONCLUSOS para as 

deliberações necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67666 Nr: 629-24.2010.811.0007

 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: Aparecida Donizeti Castriani Pereira, João Pereira, 

PAULO SERGIO PEREIRA, Antonio Fábio Castriani Pereira, Fátima 

Aparecida Castriani Pereira, Pedro Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Materiais Para Construção Ltda

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

OAB:12083/MT, Tassiana Abud Chaud - OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dakari Fernandes 

Tessmann - OAB:32.548/GO, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos etc.

Pela decisão de fl. 734, determinou-se a suspensão do feito, na forma dos 

art. 313, inciso I, bem como, art. 689, ambos do CPC, a fim de que fosse 

promovida a habilitação dos respectivos herdeiros do autor falecido no 

polo ativo da presente ação.

Em atenção a tal determinação, os herdeiros Fatima Aparecida Castriani 

Pereira, Antonio Fabio Castriani Pereira, Paulo Sergio Pereira e Pedro 

Pereira Netto, comprovando suas qualidades de herdeiros, postularam, às 

fls. 736/744 a substituição do autor João Pereira (seu pai, falecido) por 

suas pessoas.

Decorrido o prazo, a parte requerida não apresentou manifestação acerca 

do pedido de habilitação, conforme certidão de fls. 746.

 É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifico que, em determinação de fls. 734, houve a 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Tendo 

esgotado tal prazo com fulcro no § 5º, do artigo 313, do CPC/15, 

DETERMINO o prosseguimento do feito.

Verifico ainda que, apesar de devidamente intimada via DJE, e, decorrido o 

prazo, a parte requerida nada manifestou acerca do pedido de habilitação 

das partes (fls. 746).

 Assim, com fulcro no artigo 691, DEFIRO o pedido de habilitação dos 

herdeiros Fatima Aparecida Castriani Pereira, Antonio Fabio Castriani 

Pereira, Paulo Sergio Pereira e Pedro Pereira Netto, e DETERMINO a 

retificação do polo ativo da presente ação, devendo a Secretaria da Vara 

proceder a devida substituição na capa dos autos.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões 

recursais no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º, do artigo 1.010, do 

CPC/15.

Não havendo pedidos preliminares ou questões incidentais, de acordo com 

o § 3º, do art. 1.010, do CPC/15, sejam os autos remetidos ao tribunal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60463 Nr: 5027-82.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJK - Construções Elétricas Ltda - Elétrica 

Cercon, Milton Maia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT, Juliano Dias Correa - OAB:11583/MT, Manoel 

Jozivaldo Tavares da Silva - OAB:11161-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuidam os autos de cumprimento de sentença proposto por Pizzato 

Materiais Elétricos em face de Mjk – Construções Elétricas Ltda – Elétrica 

Cercon e Milton Maia Junior, ambos devidamente qualificados.

Às fls. 170 determinou-se a intimação pessoal da parte exequente, sob 

pena de extinção do feito.

Às fls. 174 foi aportada certidão de decurso de prazo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.
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FUNDAMENTO E DECIDO.

Houve nos autos determinação para que o autor dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de cinco (05) dias, conforme os termos, contudo, ele não o 

fez.

A propósito, o artigo 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil/15, 

tem em sua redação o que segue:

“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”.

 Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas.

Sem pagamento a honorários advocatícios, uma vez que a parte 

executada não constituiu patrono.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 124436 Nr: 2039-44.2015.811.0007

 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: Benedito Moreira de França, Catarino Pereira de Souza, 

Edi Aparecido da Luz, Fernando Siqueira da Luz, Clodoaldo Rodrigues de 

Souza, Edmilson Rodrigues do Nascimento, REINALDO ALBANO 

SCHWINGEL, José Ribamar de Oliveira, GENECI GOMES GALAN, Pedro 

Paulo de Lima, Flavio Junqueira Tabareli, Gilmar Wittmann, Leandro Teixeira 

Mendes, Vicente Valmir Wittmann

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

S/A

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

- OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951

 Vistos.

Considerando as determinações contidas na decisão de fl. 266-V, 

vejamos: "Por fim, realizadas as alterações pertinentes acima 

determinadas, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem o seu interesse na produção de outros meios de provas."

Certifique-se a Secretaria de Vara, quanto a tempestividade das provas 

apresentadas, bem como quanto a apresentação das provas pelos 

requerentes, uma vez que a petição de fl. 293 consta o nome de Andre 

Luiz Morato de Azevedo, pessoa que não se encontra no polo ativo da 

ação (fl. 267).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133763 Nr: 7168-30.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magnolia Medicina Ltda Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

OAB:14.428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

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

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Flaviany 

Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT, Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

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

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

parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, acerca da 

proposta da empresa nomeada como perita, encartado nos presentes 

autos, sob pena de desistência da produção da prova pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133801 Nr: 7192-58.2015.811.0007

 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): Antonio Pereira de Sousa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do(s) procurador(es), 

da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao depósito, 

referente à Condução do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, por meio do 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao; e no mesmo prazo, 

comprovar nos autos, a fim de que seja expedido o referido mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66334 Nr: 5883-12.2009.811.0007

 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: Angela Maria Paukoski da Silva

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60411 Nr: 71-86.2009.811.0007

 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: Losango Promoções e Vendas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendência de Defesa do Consumidor - 

Procon/MT, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212/MT, Lázaro José Gomes Junior - OAB:MT/8194-A, Maria 

Ilma Noronha Belo - OAB:11325, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:5871-MS, Samira Brito Feguri - OAB:11680/MT, Thomaz H. R. de 

Carvalho - OAB:MS 12476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que quando intimada a parte autora 

exequente não deu andamento efetivo no feito, razão pela qual, determino 

a INTIMAÇÃO da parte, para que, no prazo de 10 (dez) dias, de 

andamento ao feito de forma efetiva, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC/15.

Observe-se as prerrogativas de intimação da parte (art. 183, § 1º, do 

CPC/15).

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67401 Nr: 393-72.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria da Silva

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

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

OAB:13570-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de acordão apresentado por Neuza Maria da Silva 

Instituto em face de Nacional do Seguro Social – INSS .

 Às fls. 153/155, a parte autora pugnou pela intimação da autarquia 

executada para o pagamento de honorários sucumbenciais, custas 

processuais e pelo pagamento das parcelas retroativas. Pugnou também 

pela homologação do cálculo apresentado por ela; em como pela isenção 

de custas processuais.

Intimada para impugnar, a autarquia compareceu nos autos (fls. 158/159) 

e concordou com os cálculos apresentados pela exequente às fls. 155, 

requerendo sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a própria parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, não resta alternativa senão extinguir o feito 

com resolução de mérito.

Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pleito do executado, razão porque HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls. 155 pela autora, para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.

Conforme documentos juntados às fls. 168 e 170, a autarquia já efetuou o 

depósito dos honorários sucumbenciais bem como da RPV em contas 

judiciais. Não havendo a necessidade de aplicabilidade do artigo 85, §§ 1º 

e 2º, do CPC/2015.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.

Ademais, intime-se a parte autora para informar a conta bancária para o 

depósito dos valores. Expeça-se alvará para levantamento de valores 

caso seja requerido, não havendo a necessidade de retorno dos autos ao 

gabinete.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135386 Nr: 560-79.2016.811.0007

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Mateus Celestino de Souza

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

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

OAB:277787/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de todos quantos o presente 

EDITAL vier ou dele tiver conhecimento e a quem possa interessar

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santo

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Cleusa Maria de Souza ajuizou ação de curatela em desfavor de Adailton 

Mateus Celestino de Souza, esse atualmente com 20 anos de idade, 

acometido por alterações psíquicas, hiperatividade e eventuais desejos de 

suicidar-se.

A Requerente pleiteia, liminarmente, o deferimento de sua nomeação como 

curadora provisória do Requerido, e, no mérito, a procedência dos 

pedidos.

 Com a exordial juntou documentos os documentos de fls. 10/29.

Às fls. 35/36 recebeu-se a inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

designou-se entrevista com o Requerido.

Aberta a audiência de entrevista à fl. 47, determinou-se a realização de 

perícia médica e juntou-se a mídia de fl. 50, referente ao depoimento das 

partes.

O Ministério Público apresentou os quesitos de fls. 51/52.

Sobreveio o laudo pericial à fl. 56.

Através da petição de fl. 58 a Requerente pleiteia a interdição total do 

Requerido.

Em consonância o Ministério Público opinou pelo julgamento procedente 

das pretensões autorais.

É o relatório.

 DECIDO.

 Cuida-se de ação de curatela proposta em face do requerido, Adailton 

Mateus Celestino de Souza, atualmente com 21 (vinte e um) anos, 

acometido pelas patologias de CID F70.1, F06 e F07 (retardo mental leve, 

alucinose orgânica e transtorno orgânico da personalidade, 

respectivamente), pretendendo ser nomeado curador de seu filho, em 

especial para fins previdenciários e para demais atos formais da vida civil.

Pois bem.

Pela visualização da mídia da entrevista à fl. 50 resta claro que o 

Requerido não tem dificuldade em expressar seus sentimentos, em 

discorrer acerca das atividades que lhe agradam e em lembrar de fatos 

anteriores.

 Entretanto, é notória sua inquietude, a qual revela-se pela sua incessante 

movimentação e por seus relatos, no sentido de que não tem paciência 

para a realização de atividades cotidianas, tais quais fazer compras, 

participar de aulas de capacitação ou mesmo de educação de rotina.

Ainda, parece claro que o Requerente não possui o ânimo, e 

provavelmente ferramentas psicológicas, para lidar com situações 

hodiernas, mormente aquelas que exijam foco, perseverança e maior grau 

de maturidade.

Estas considerações se adequam ao depoimento prestado por sua 

genitora, também inserto na mídia de fl. 50, bem como ao laudo pericial 

carreado à fl. 56.

Segundo atestou o Sr. Perito, o Requerente “incorre em prejuízo cognitivo 

e das funções executivas”, devido às patologias acima mencionadas.

Ademais, o Sr. Perito foi categórico ao afirmar que o Requerido é incapaz 

para entender os fatos e atos da vida civil (quesito d), sem prognóstico de 

cura (quesito g).

Há que se ressaltar, ainda, a partir do relato da Requerente, que o 

Requerido já intentara contra a própria vida, suposto fato que 

complementa a necessidade de que esse seja auxiliado na condução de 

seus interesses diários (mídia, fl. 50).

No tocante à questão de direito, a curatela, nos termos da Lei 13.146, é 

provisória e limitada para determinados atos. Com inovações instauradas 

pelo Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, a parte autora tem por 

intuito sua nomeação como curadora da parte requerida visando 

representar-lhe formalmente em atos de natureza financeira e patrimonial, 

em especial perante o Instituto Nacional do Seguro Social.

Posto que foram profundas as alterações impostos ao Código Civil com o 

advento do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e em seguida 

pelo Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei 13.146, em vigor 

desde 01/2016), passo a discorrer sobre o tema.

O diploma específico que rege a matéria, o denominado Estatuto das 

Pessoas com Deficiência, inverteu o paradigma de que as pessoas que 

são afetadas por enfermidades de qualquer ordem, sejam estas de 

caráter físico, mental ou de outra sorte, gozam da presunção de 

capacidade para todo e qualquer ato, em posição diametralmente oposta 

ao Código Civil de 2002, que julgava-as plenamente incapazes.

A questão passou a ser regida pelos seguintes dispositivos normativos:

“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.

§ 2ª É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de 

tomada de decisão apoiada.

§ 3º 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.

§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua 

administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.”

A curatela passou a ser medida temporária e extraordinária para atos de 

natureza negocial ou patrimonial (art. 85 da Lei 13.146), existindo antes 

outras medidas adotáveis, como a tomada de decisão apoiada, que é 

faculdade da pessoa com necessidades especiais (CC, art. 1728 c/c art. 

84 § 2º da Lei 13.146).

Assim, embora o CPC/15 continue prevendo o procedimento da interdição, 

este não tem mais aplicação porque a lei material, o Estatuto da Pessoa 

Portadora de Deficiência, enquadrou a deficiência metal e neurológica 
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como hipóteses de manutenção de capacidade civil.

Portanto, procede o pedido de nomeação de curador apenas de atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, com as 

advertências alhures a serem observadas por quem exercer, ainda que 

provisória ou transitoriamente, o encargo de curadora.

Como já esposado, como o laudo pericial concluiu que o Requerido é 

prejudicado em suas funções cognitivas e executivas pelas patologias de 

CID F70.1, F06 e F07 (retardo mental leve, alucinose orgânica e transtorno 

orgânico da personalidade).

Destarte, conclui-se que o Requerido preserva a condição de pessoa 

civilmente capaz, mas vislumbro a necessidade de aplicação da curatela 

nos termos do vigente artigo 1.767 inciso I do CC/2002, que no caso 

atende ao propósito de medida protetiva extraordinária, eis que 

comprovada a necessidade por prova pericial constante dos autos.

In casu, a curatela provisória se manterá por prazo indeterminado, em 

razão do laudo pericial ter sido categórico ao afirmar que não há previsão 

de reaquisição das competências cognitivas, estando a parte autora 

autorizada a gerir, em favor do requerido Adailton Mateus Celestino de 

Souza, apenas atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial, seja representando o requerido perante o INSS ou perante 

órgãos públicos e/ou agências bancárias com o respectivo cartão de 

benefício previdenciário/amparo social, observado o dever de zelo e 

conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol do 

requerido, ficando desde já ciente a CURADORA de seu encargo deverá 

estar sempre norteado pelos princípios da proteção e busca do 

preservação dos interesses da parte requerida, bem como, fica a 

ADVERTIDA A CURADORA de que deve ser resguardar de todos os 

meios de provas, em especial documentos, para fins de prestação de 

contas, conforme determina a lei acima.

Isto porque o art. 6º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência assim 

preleciona:

“Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 

inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 

informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas.”

Portanto, prezando pela autonomia e pelas capacidades do Requerido 

para gerir sua própria vida, exceto quanto às questões negociais e 

profissionais, é pertinente a procedência do pedido de curatela apenas 

dentro dos limites estabelecidos nesta sentença.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por Cleusa Maria de Souza em desfavor de Adailton Mateus 

Celestino de Souza, a fim de que tornar definitiva a tutela provisória que 

concedeu a nomeação da parte autora Cleusa Maria de Souza como 

curadora apenas de atos relacionados ao requerimento, recebimento e 

gestão de benefício previdenciário ou prestação assistencial, mantida a 

PROVISORIEDADE da medida por PRAZO INDETERMINADO, nos termos do 

artigo 84 § 3º da Lei 13.146;

Em sentido contrário, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de interdição tecido 

na petição de fl. 58, a qual excede os limites objetivos da lide, já 

estabilizada, por não ser pedido juridicamente possível com o advento do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Por fim, JULGO PROCEDENTE o pedido de curatela e o faço para declarar 

Adailton Mateus Celestino de Souza, maior e capaz civilmente, exceto em 

relação aos atos patrimoniais e negociais, nos termos do artigo 4º III do 

CC/2002, nos quais será assistido por sua curadora e genitora Cleuza 

Maria de Souza, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo 

social e movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira 

em que for depositado o valor mensalmente, renovação de senha e 

demais atos necessários relativos à Previdência Social, observado o 

dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em 

prol do requerido.

Ficam ressalvados outros valores ao qual eventualmente o Requerido 

venha a ter direito, os quais somente poderão ser movimentados pela 

curadora mediante autorização judicial por alvará.

Por fim, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487 inciso I do CPC.

 OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a 

inscrição da curatela.

Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do §3º do 

artigo 755 do atual Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação 

em verba honorária.

Todavia, considerando que as partes são beneficiárias da Gratuidade de 

Justiça, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários médicos periciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Intime-se o médico perito para informar os dados indicados no mandado de 

intimação (fl. 55), a fim de ser expedida sua certidão de cobrança.

Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição no registro 

civil, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003120-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003120-40.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada (ID. 12286991) para, querendo, IMPUGNAR 

no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003453-89.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada (ID. 12223049) para, querendo, IMPUGNAR 

no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003524-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE AFONSO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003524-91.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 
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e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada (ID. 12802075) para, querendo, IMPUGNAR 

no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003360-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CRISTINA FAUSTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003360-29.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada para, querendo, IMPUGNAR no prazo de 

quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003550-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO HIDEO TOYONAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003550-89.2017.8.11.0007. Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada para, querendo, IMPUGNAR no prazo de 

quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003122-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SODRE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003122-10.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada para, querendo, IMPUGNAR no prazo de 

quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000450-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000450-29.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada para, querendo, IMPUGNAR no prazo de 

quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003124-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003124-77.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada para, querendo, IMPUGNAR no prazo de 

quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003455-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALEXANDRE PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003455-59.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada para, querendo, IMPUGNAR no prazo de 

quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003415-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI LUIZ GUIMARAES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003415-77.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada para, querendo, IMPUGNAR no prazo de 

quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003417-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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EZENILDA GOMES VIEIRA FURLAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003417-47.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO (id. 12083740) apresentada para, querendo, IMPUGNAR 

no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003341-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA ROCHA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003341-23.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada (id. 12286264) para, querendo, IMPUGNAR 

no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003313-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003313-55.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada (id. 12083497) para, querendo, IMPUGNAR 

no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001791-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA SILVA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo: 1001791-90.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada (id. 12286819) para, querendo, IMPUGNAR 

no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003127-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TOTTI ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo: 1003127-32.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO apresentada (id. 12802228) para, querendo, IMPUGNAR 

no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta, 20 de abril de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68458 Nr: 1425-15.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Bussolo Nunes ME EPP

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Rodrigo Bussolo 

Nunes Me Epp, CNPJ: 03365957000120Inscrição Estadual: 13.191.096-5, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Venceslau Spancerski, Nº 200, Bairro: 

Centro, Cidade: Orleans-SC

FINALIDADE: Efetuar a INTIMAÇÃO da parte executada para manifestação 

no prazo de 10(dez) dias acerca do pedido de penhora online de ativos 

monetários até o limite do débito executado, haja vista de quitação parcial 

da dívida.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição, Considerando que já houve 

quitação parcial da dívida, entendo pertinente a intimação do polo passivo 

para manifestação em até 10 dias acerca do derradeiro pedido do 

exequente. 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, Anne Mariele de 

Cássia Monteiro, analista judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115440 Nr: 3759-80.2014.811.0007

 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: Elídio José Del Pino, Maria Aparecida dos Reis Del Pino 

-Espólio, José Raphael dos Reis Del Pino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Volpe Gil - 

OAB:11281/MS, Lauane Braz Andrekowsk Volpe Camargo - 

OAB:10670-B/MS, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:7684/MS, 

Patrick Alves Costa - OAB:7.993 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20.315-O / MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Wagner 
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Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

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

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

requerida, para manifestação no prazo de 5 dias, acerca do despacho:

"Vistos,

Visando afastar eventual alegação de nulidade por “error in procedendo”, 

intime-se o polo passivo para, se desejar, manifestar em 5 dias acerca 

dos documentos juntados às fls. 211/225-v, nos termos do §1º, do art. 

437, do CPC.

Decorrido o aludido lapso temporal, certifique-se e conclusos.

Às providências."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001173-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001173-14.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARCIA MOREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Considerando que o polo 

passivo se traduz em autarquia federal, que os procuradores não 

comparecem nas solenidades e que ainda não foi organizada pauta 

concentrada para as demandas previdenciárias, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a autarquia ré, constando as 

advertências da revelia, perante seu órgão de representação 

especializado, preferencialmente por via eletrônica junto ao cadastro 

oficial da autarquia. Não verificando, nesta cognição sumária, a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência, principalmente no 

que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado, em razão da necessidade de provas submetidas ao contraditório, 

por ora, indefiro o pedido de tutela antecipatória. Decorrido o lapso 

temporal para resposta, intime-se a parte autora para, querendo, 

manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GONCALVES GOMES OAB - 060.044.681-69 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001180-06.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUCIANA MOTA FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: 

MARCOS GONCALVES GOMES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Para melhor análise da presença dos pressupostos processuais e 

condições da ação, em atenção ao que disposto na Seção 21 (arts. 1.311 

a 1.334), do Capítulo IV, da CNGCJ/CGJ-TJMT, a inicial deverá ser instruída 

com: I – documentos pessoais do polo ativo, a exemplo da carteira de 

identidade, CNH, CPF, ou outro documento oficial, bem como comprovante 

de residência; II – cartão do SUS; III – o requerimento administrativo e toda 

a documentação relativa à situação de saúde da pessoa; IV – relatório 

médico com as seguintes informações: a) nas hipóteses de solicitação de 

vaga de UTI a parte deverá apresentar: a.1) relatório médico sobre a 

necessidade de internação em leito de UTI; a.2) informação sobre a data e 

hora da requisição da vaga; a.3) declaração sobre a inexistência de vaga, 

se for o caso; a.4) outras providências que tenham sido adotadas 

enquanto aguarda disponibilização de leito de UTI; b) nas hipóteses de 

solicitação de intervenção cirúrgica contida na Relação Nacional de Ações 

e Serviços de Saúde – RENASES ou disponibilizada pelo SUS a parte 

deverá juntar: b.1) relatório médico indicando qual doença a pessoa é 

portadora e a prescrição médica exata da intervenção cirúrgica com 

especificação dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PDCT e 

apresentação de todos os exames médicos atualizados; b.2) a prescrição 

médica deve narrar detalhadamente a situação de saúde do paciente e 

todo o tratamento anterior que porventura já tenha sido realizado, bem 

como as razões pelas quais tal intervenção é necessária; b.3) prescrição 

médica com data; b.4) deve ser declinado o período de tempo que a 

pessoa espera pelo atendimento e providências administrativas que tenha 

adotado para solucionar a questão (ex.: Ouvidoria do SUS); c) nas 

hipóteses de solicitação de tratamento não oferecido pelo SUS a parte 

deverá juntar: c.1) o relatório médico elencando as razões da ineficiência 

dos tratamentos disponíveis pelo SUS; c.2) a apresentação de prova da 

evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos constantes dos protocolos clínicos do SUS; c.3) o relatório 

deve indicar se configurada emergência, urgência (com indicação de 

tempo de espera) ou eletividade do tratamento, com expressa menção ao 

quadro clínico de risco imediato; c.4) declaração de ausência de conflito 

de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. d) nas 

hipóteses de solicitação de medicamento existente na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – RENAME ou nas listas oficiais do SUS a 

prescrição médica deve conter: d.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; d.2) data no receituário, para que seja 

observado o prazo não superior a 02 meses para ingresso da ação; d.3) 

em caso de medicamento ou tratamento para o câncer se o paciente tem 

acompanhamento junto a uma unidade CACON/UNACON. e) nas hipóteses 

de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS a prescrição 

médica deve conter: e.1) o princípio ativo do medicamento, com 

especificação do CID, posologia, modo de administração e período de 

tempo do tratamento e periodicidade, medicamentos e doses indicadas e, 

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

fabricante, a justificativa técnica; e.2) se os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem 

inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; e.3) data no 

receituário, para que seja observado o prazo não superior a 02 meses 

para ingresso da ação; e.4) declaração de ausência de conflito de 

interesse firmada pelo médico em relação ao ente público. Diante do acima 

registrado, intime-se o polo ativo para, em 15 dias, complementar a 

exordial com o necessário. Vindo a complementação ou justificativas, 

desde já, determino que o feito seja encaminhado ao NAT para coleta do 

parecer com as informações que julgarem pertinentes e para resposta dos 

quesitos abaixo apresentados: a) A parte requerente está regulada em 

sistema, serviço ou programa já existente no SUS? Qual a data e hora de 

seu registro? b) Quais as medidas administrativas já foram efetivadas 

para o devido atendimento da requerente? c) As tutelas pleiteadas 

judicialmente guardam correlação com requerimento administrativo 

constante no referido cadastro? d) As providências solicitadas nos autos 

são pertinentes e indicadas para a promoção/resguardo da saúde da 

parte requerente? e) Há outras alternativas terapêuticas mais eficientes 

em relação ao custo para a administração pública x benefício à saúde da 

parte requerente? f) A situação amolda-se a caso de urgência ou 

emergência, segundo normas técnicas contidas na Resolução CFM nº 

1451/95 do Conselho Federal de Medicina? g) Se for possível delimitar um 

período máximo para a concretização das providências requeridas sem 

prejuízo da saúde da parte requerente, qual é este lapso temporal? h) Se 

for possível delimitar, qual o ente competente para cumprimento destas 

medidas conforme organização do Sistema Único de Saúde? i) A questão 

foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS – CONITEC? j) O medicamente, o procedimento, o produto, a prótese, 

a órtese, constam na lista RENAME/RENASES ou em protocolo do SUS? 

Cumpridas estas determinações e aportadas as respostas aos quesitos, 

voltem-me conclusos, com urgência. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO ANANIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para manifestar-se, no prazo de 

10(dez) dias, requerendo o que de direito e o devido andamento 

processual, tendo em vista que a pesquisa de bloqueio de valores 

BacenJud restou infrutífera.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001351-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. H. P. D. S. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

WAGNER GONCALVES VICENTE OAB - 919.011.971-15 (CURADOR)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

WAGNER GONCALVES VICENTE OAB - 919.011.971-15 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDA, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000966-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000966-15.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.592,09; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDINEI MAYER Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 12647916, 

a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

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

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida 

não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002143-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. (REQUERENTE)

W. A. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002143-48.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 400.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/

[Alimentos, Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIANE VENTURELI, WILLER AUGUSTO VENTURELLI DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: MISAEL JOSE DE SOUZA Vistos. Em consonância com o 

parecer do representante do Ministério Público junto ao ID n. 12822814, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

sob o ID n. 11588418 e 12088650 (divórcio, partilha, guarda, visitas e 

alimentos) e, com fundamento no art. 226, § 6º da Constituição Federal, 

com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, DECRETO 

O DIVÓRCIO das partes, julgando EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se termo de 

guarda em favor da genitora do menor Eliane Venturelli de Souza e 

expeça-se mandado para averbação da sentença à margem do assento 

de casamento no Cartório competente, solicitando a remessa ao Juízo de 

via do documento devidamente registrada. Anote-se que a parte autora 

voltará usar o nome de solteira, qual seja, Eliane Venturelli. Registre-se, 

também, que o direito de visitas, na forma como estipulada, atende aos 

interesses do infante, bem como a pensão alimentícia a ser paga no valor 

fixado entre as partes, também atende ao interesse da criança. Procedo a 

baixa da restrição de transferência dos veículos descritos no Id n. 

9591991 cf. extrato em anexo. Homologo a desistência do prazo recursal. 

Isento as partes de custas e despesas processuais. Honorários cf. o 

pactuado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em 

julgado e cumpridas as determinações supra, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 20 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000263-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVERDI (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 12728650. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001060-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001060-60.2018.8.11.0007 Vistos. Mantenho a 

decisão sob o ID 12667464, tendo em vista que a cumulação de pedidos 
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nada mais é do que a cumulação de ações, vez que cada pedido distinto 

representa uma lide, devendo ser observada a legitimidade para cada uma 

delas, eis que, quanto à verba alimentar, o titular é o menor, a ser 

representado pelo genitor que detém sua guarda de fato. Assim, 

CUMPRA-SE a parte autora a determinação retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias. CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se a causídica da parte autora 

por meio do DJE, vez que nesta oportunidade não fora disponibilizado junto 

ao PJE o campo próprio para a referida marcação. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 17 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001112-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR)

FRANK RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

JOSE CARLOS DE LIMA (AUTOR)

EDSON DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

FLAVIO CORDEIRO DE CAMPOS (AUTOR)

CLEMENTE UBALDO LOPES (AUTOR)

DANIEL LOPES DOS REIS (AUTOR)

ADRIANO CANDIA LIMA (AUTOR)

BELMIRO GUILHERME COELHO MACIEL (AUTOR)

ROSINEI ALMEIDA SENA (AUTOR)

RUBENS FELISBERTO BARBOSA (AUTOR)

MADSON DE SOUSA ALVES (AUTOR)

JOSE FERREIRA DAS NEVES (AUTOR)

JOSIMAR CANDIDO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001112-56.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos 

declaração de hipossuficiência dos demandantes FLAVIO CORDEIRO DE 

CAMPOS, JOSÉ CARLOS DE LIMA E RUBENS FELISBERTO BARBOSA, 

frente o pleito de gratuidade da justiça. Com ou sem o aporte do 

determinado, transcorrido o prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os autos conclusos. Outrossim, RETIFIQUE a Secretaria de Vara 

o nome do autor “ROSINEI ALMEIDA SENA”, para fazer constar conforme 

documentos pessoais carreados sob o ID. 12727191. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 16 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000396-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

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

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento do ato citatório, consoante indicação de 

novo endereço. A guia para pagamento da diligência poderá ser emitido 

através do portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias Oline”), regulamentada 

pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ. A guia e o comprovante de pagamento 

deverão ser juntados nos autos no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000928-03.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.917,82; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GENALDO CARDOSO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 

12650594, a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. 

Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

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

requerida não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. 

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

legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000937-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIS APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000937-62.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.228,59; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ATAIS APARECIDA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 12651102, 

a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

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

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida 

não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125598 Nr: 2742-72.2015.811.0007

 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: Josefa dos Santos Petronilho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

artigo 487, inciso I do Código de Processo CivilCondeno a Autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 

98, §§2º e 3º do CPC, eis que a parte é beneficiária da Gratuidade de 

Justiça.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, feita a devida comunicação 

ao INSS acima determinada, ao arquivo, com as baixas necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107527 Nr: 2905-23.2013.811.0007

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. Dias e Cia Ltda., Edenir Vicente Dias, 

Rafaela Bueno Santos

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

sentença prolatada, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos às 

fls. 95/98, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, mantenho a sentença atacada pelos seus 

próprios fundamentos.Intime-se a parte Embargante através de seu 

patrono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130521 Nr: 5420-60.2015.811.0007

 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: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington de Lima da Silva

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

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão prolatada, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos às 

fls. 196/200, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, mantenho a decisão atacada pelos seus 

próprios fundamentos.Intime-se a parte Embargante através de seu 

patrono e a parte Embargada, através do Defensor Público que a 

assiste.Ainda, CUMPRA-SE COM URGENCIA a decisão embargada em seu 

penúltimo parágrafo à fl. 193.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1033 Nr: 63-95.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sérgio Canuto, Heitor Canuto, Rodrigo Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proveagro Importação Com. e Repres. de Prod. 

Veter. Ltda, Nelito Souza Santos

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

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

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

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

 Vistos.

Tendo em vista a avaliação do bem penhorado (fls. 194/195) e a 

atualização do débito, bem como o pedido de adjudicação pelo valor da 

avaliação (fls. 204/207), determino a intimação da parte executada, 

através de seu causídico, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado o decurso do prazo acima, conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1035 Nr: 174-79.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sérgio Canuto, Heitor Canuto, Rodrigo Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos

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

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

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

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

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com caráter infringente interpostos 

pelo causídico da parte Exequente, detentor dos honorários 

sucumbenciais sob execução, contra a decisão de fl. 116, eis que deixou 

de apreciar o pedido de reforço da penhora sobre o imóvel rural sob 

matrícula n. 9533 (R-16/9533).

Oportunizou-se a manifestação da parte Embargada, a qual não o fez (fl. 

122).

É o relatório. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a correção de erro material, 

existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser conhecidos, vez que não se 

fundam nos citados vícios, mas sim, em irresignação da parte recorrente à 

decisão proferida.

Com efeito, na decisão embargada houve a devidamente fundamentação 

quanto às razões que levaram essa magistrada a indeferir o pedido de 

reforço da penhora. Consigno ainda que se trata de medida inócua, tendo 

em vista o pedido de adjudicação do bem penhorado, em favor da parte 

exequente, apresentado pelo mesmo causídico nos autos executivos em 

apenso.

Assim, ausente o requisito de admissibilidade dos presentes Embargos, 

pelo que, impõe-se a manutenção da decisão embargada em sua 

integralidade.

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão prolatada, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos às 

fls. 117/118, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Por conseguinte, mantenho a decisão atacada pelos seus próprios 

fundamentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47863 Nr: 50-81.2007.811.0007

 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: Ana Helena Homem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinizio Oliveira dos Santos - Epólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o abandono do processo pela inventariante, REMOVO-A 

nos termos do art. 622, II do CPC e, por conseguinte, observando-se a 

ordem estabelecida no art. 617, III, do aludido caderno processual, NOMEIO 

como inventariante o herdeiro EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente (endereço à fl. 27) para regularizar sua 

representação processual, tendo em vista a maioridade adquirida no curso 

da ação, bem como prestará compromisso, tudo no prazo de 15 (quinze) 

dias.

INTIME-SE a inventariante da remoção por meio do causídico constituído.

Após, façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117242 Nr: 5347-25.2014.811.0007

 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): Rosalvo Pereira da Silva, Robson Pereira da 

Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por 

Cooperativa de crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em face de Rosalvo Pereira da 
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Silva e Robson Pereira da Silva, na importância de R$ 17.549,22 

(dezessete mil, quinhentos e quarenta e nove reais com vinte e dois 

centavos).

 Citado o primeiro executado (fl. 31), o qual ofertou Exceção de 

pré-executividade (fls. 68/70).

 Informada a realização de averbação premonitória junto ao DETRAN/MT, 

prontuário dos veículos sob placas HRA-9440 e JYI-7555, de propriedade 

de Robson Pereira da Silva.

Por sua vez, o segundo executado não foi localizado (fls. 31 e 74), sendo 

determinada sua citação por edital (fl. 86).

Por fim, o banco exequente se manifestou à fl. 90 c/c termo de acordo de 

fls. 91/93, requerendo a extinção do feito, eis que houve a quitação 

integral do débito sob execução.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

 Ante a informação constante à fl. 90, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

 Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

BAIXA da averbação premonitória junto ao DETRAN/MT, prontuário dos 

veículos sob placas HRA-9440 e JYI-7555, de propriedade de Robson 

Pereira da Silva, mediante o pagamento da taxa pertinente por parte dos 

executados.

Custas processuais já recolhidas e honorários sucumbenciais pelos 

executados, já realizado o seu pagamento, conforme pactuado.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 7125 Nr: 4132-97.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

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

Ermelino de Almeida, Donizeti Sifuentes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Ivan Coser - OAB:5.915-B, Renato 

Chagas Correa da Costa - OAB:5871-A, Renato Feliciano de Deus 

Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41617 Nr: 1896-70.2006.811.0007

 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: Maria Braulina de Souza, José Sebastião da Silva Neto, 

Maria José da Silva Souza, Nilton Sebastião da Silva, Isabel da Silva, 

Edson Thomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião da Silva Filho-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91305 Nr: 224-51.2011.811.0007

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira e Maia Ltda

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

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122145 Nr: 687-51.2015.811.0007

 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: Juscelino Silveira Segura & Cia Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Alta Floresta

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A, 

Willian Douglas Salles Alves dos Santos - OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, Luiz 

Alfeu Moojen Ramos - OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE 

MELLO - OAB:8146

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124007 Nr: 1840-22.2015.811.0007

 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: Moacir Tenuti, Mariene Sousa de Lima Tenutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Lopes Nascimento, João 

Nascimento

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

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

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

OAB:16889-B, Kaue Melli Arisi - OAB:20057/OABMT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120462 Nr: 7854-56.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Fernandes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114619 Nr: 3040-98.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdair Clemente de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da procuradora da 

parte exequente para, no prazo de cinco dias, apresenta seus dados 

bancários e o contrato de honorários, conforme determinado à fl. 193.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130173 Nr: 5238-74.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5740 Nr: 4133-82.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. Escala Organização Contábil Ltda, Mauro 

Pedro dos Santos, Maristela Palin

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

OAB:4729-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119065 Nr: 6770-20.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Claudemir 

Botega, Oswaldo Botega

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

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 77.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003545-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORALICE AMANCIO TRISTAO QUALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003545-67.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 124.302,57; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152)/

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DORALICE AMANCIO TRISTAO QUALLIO 

Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL 

Vistos. 1-Tendo em vista a manifestação de Id n. 12667285, HOMOLOGO 

a desistência do pedido, em relação ao réu JAMES MATTHEW MERRIL, 

promova-se a Secretaria de Vara a baixa no sistema Pje quanto a este 

requerido. 2 - Cumpra-se cf. decisão prolatada sob o Id n. 12132287. Alta 

Floresta, MT, 20 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002445-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON ARANTES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002445-77.2017.8.11.0007 Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDISON ARANTES DO PRADO 

Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos, Trata-se de ação de 

liquidação de sentença proferida na ação civil pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, referente aos contratos firmados com a 

empresa requerida, Ympactus Comercial S/A, com denominação social 

Telexfree. Na referida sentença, proferida com efeitos “erga omnes”, foi 

declarada a nulidade de todos os contratos celebrados entre os 

divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como determinada a 

devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias recebidas. 

Entendo como documento imprescindível a demonstração do pagamento 

de ingresso à rede para o processamento da demanda, determinei ao polo 

ativo que emendasse a petição inicial e carreasse o referido comprovante. 

Contudo, em sua emenda, a parte autora não trouxe prova do pagamento, 

alegando que faz-se necessário o acesso ao sistema interno da 

Telexfree, nomeado como “backoffice”, para tal demonstração. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com a máxima “vênia”, respeitando 

entendimentos divergentes, entendo que não pode ser acolhida a 

justificativa aduzida pela parte autora quanto à impossibilidade de 

comprovação do pagamento efetuado em prol da Ympactus Comercial 

S/A. Ora, todas as transações bancárias realizadas nos últimos anos 

ficam registradas junto às respectivas instituições financeiras, cujas 

“segunda via” são facilmente obtidas em agências bancárias ou por meios 

virtuais (“websites” ou aplicativos). Os boletos, ainda que pagos em 

bancos por pessoa que não tenha conta junto à instituição, recebem a 

chamada autenticação mecânica, impressão que registra dados 

referentes ao pagamento. Outra hipótese corresponde à aquisição de 

contas por intermédio de terceiros que possuíam saldo junto à Telexfree, 

situação em que bastaria a comprovação de pagamento de valores ao 

terceiro e uma declaração deste de que alienou parte de seus direitos ao 
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ora liquidante. A demonstração dos pagamentos pelos pretensos 

liquidantes à Ympactus Comercial S/A. configura documento essencial à 

propositura da demanda, pois sem pagamento não é cabível qualquer 

restituição. Para bem ilustrar a questão, transcrevo trecho de decisão 

proferida em 04/09/2017, nos autos n.º 0005902-34.2017.8.01.0001 

(incidente para informações a terceiros sobre a ação civil pública em 

voga), leiamos: “(...) Além de tais documentos, a parte interessada deve 

instruir seu pedido individual de liquidação com as seguintes informações: 

- data de ingresso na rede Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos 

(Ad Central, Ad Central Family); - comprovante de pagamento para 

ingresso na rede; - se ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se 

recebeu alguma bonificação enquanto permanece no negócio, qual o valor 

e qual a data do recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado 

por meio de bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que 

o terceiro era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do 

crédito do mesmo. (...)”. Ainda que algumas destas informações careçam 

do acesso ao sistema “backoffice”, é irrefutável que a demonstração do 

pagamento pode ser obtida pelo próprio pagador, ora liquidante. Neste 

viés, mesmo tendo sido oportunizado ao polo ativo que comprovasse o 

pagamento para ingresso na rede através da emenda à inicial, o polo ativo 

deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o indeferimento da inicial. Nessa trilha 

jurídica: 42027434 - PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte 

autora em pirâmide financeira, não basta para afastar a presumida 

hipossuficiência jurídica que afirma bem como o patrocínio da causa por 

advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do código de processo 

civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de 

vez que embora facultado à parte autora emendar à petição inicial com 

documentos indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não 

colacionou elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. 

(TJAC; APL 0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 17.317; Primeira Câmara 

Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 03/03/2017; Pág. 

15). 42026825 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO 

CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU 

PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE 

COMPROVAR SEU ESTADO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A CONCESSÃO DO BENEFICIO. 

DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DA EMENDA DA INICIAL. 

MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. 

Induvidoso que os documentos requestados pelo Juízo a quo, com 

exceção da taxa judiciária, tratam-se de documentos necessários à 

análise do pedido inicial, e ausentes, prejudicada a realização da 

liquidação vindicada, pois o autor apenas se resume em afirmar os valores 

tidos como reais, a seu modo, mas sem alicerçar elemento probatório 

mínimo, a respaldar o julgamento do magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; 

APL 0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 3.727; Segunda Câmara Cível; Relª 

Desª Waldirene Cordeiro; DJAC 21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do 

TJMT encampa este entendimento, senão vejamos: LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – 

DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS 

PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

determinação de emenda da inicial tem lugar no momento que o magistrado 

verifica que a petição não preenche os requisitos exigidos pela lei 

processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida se o 

autor não cumprir o comando judicial. Assim, o descumprimento da ordem 

de emenda à inicial dá ensejo ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). 

Feitas estas considerações, concluo que não há outra sorte a esta ação 

senão o indeferimento da petição inicial. Do dispositivo. Ante o exposto, 

com lastro no parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito em substituição legal

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO MARINHO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM.ª 

JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO PROCESSO: 

1000983-51.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado Especial Cível 

« Procedimento de Conhecimento « Processo de Conhecimento « 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: JEFFERSON DOS 

SANTOS RODRIGUES. REQUERIDO: VIVO S.A. - CNPJ: 

02.449.992/0001-64, ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI, N° 1.376, BAIRRO: CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO/SP, CEP 

04.571-936. FINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO(A): VIVO 

S.A., na pessoa do representante legal, acima qualificada, nos termos do 

art. 212, §2° do CPC, combinado com o art. 12 da Lei 9.099/95, para todos 

os termos da ação indicada, cuja as cópias seguem anexas, ciente que 

deverá comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 

de maio de 2018, às 14:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Alta Floresta - 

MT, 18 de abril de 2018. monali ribeiro estagiária matrícula 34412 Maria 

Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ Sede do 

juizado e Informações: Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. Cidade: 

Alta Floresta-MT Cep:78580000 Fone: (66) 3512-3600
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000913-34.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA ANGELICA ALMEIDA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação 

processual, uma vez que a procuração acostada no ID num. 12525712 

indica outorgado divergente daquele apresentado na inicial. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 4 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001958-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR DA SILVA 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do NCPC. 

I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela 

empresa requerida, pois não tem relação jurídica e sequer adquiriu 

produtos ou serviços. Por outro lado, a ré afirma inexistir dano indenizável 

por tratar-se de um mero aborrecimento. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de seu 

ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora afirmou que 

não tem relação jurídica com a ré, deve esta provar a origem dos débitos, 

não há como impor a reclamante o ônus da prova negativa, por ser 

impossível e diabólica. Destarte, a parte autora é consumidora equiparada, 

para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as 

obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios por insegurança advindos 

tanto dos produtos como da prestação dos serviços ofertados do 

mercado de consumo. Veja-se que, para a exclusão da responsabilidade 

do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a 

ausência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. E não basta, para elidir sua responsabilização, argumentar 

também ter sido vítima de fraude cometida por terceiro. Para tanto, seria 

necessário que o demandado demonstrasse a adoção de medidas 

consistentes na verificação da idoneidade dos documentos, mas não o 

fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte requerida, 

diante da atividade de risco desenvolvida, responde pelas disfunções de 

sua atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser 

repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto probatório dos 

autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não o demandante, mas 

em nome deste. Assim, estão presentes os pressupostos 
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caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever 

de indenizar. Deste modo, a conduta ilícita, como assinalado, está 

caracterizada na contratação com terceiro em nome da parte autora, sem 

obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo 

causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte 

requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E 

tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado 

àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, 

bem com em face da parca renda percebida pelo autor. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

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

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

relação jurídica referente ao contrato n.º 1326, bem como do débito no 

valor de R$ 2.611,80 (dois mil seiscentos e onze reais e oitenta centavos); 

b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 

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

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e 

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

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando a baixa 

da restrição referente ao contrato objeto dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001958-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR DA SILVA 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do NCPC. 

I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela 

empresa requerida, pois não tem relação jurídica e sequer adquiriu 

produtos ou serviços. Por outro lado, a ré afirma inexistir dano indenizável 

por tratar-se de um mero aborrecimento. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, a empresa requerida, não se desincumbiu de seu 

ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora afirmou que 

não tem relação jurídica com a ré, deve esta provar a origem dos débitos, 

não há como impor a reclamante o ônus da prova negativa, por ser 

impossível e diabólica. Destarte, a parte autora é consumidora equiparada, 

para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as 

obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios por insegurança advindos 

tanto dos produtos como da prestação dos serviços ofertados do 

mercado de consumo. Veja-se que, para a exclusão da responsabilidade 

do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a 

ausência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. E não basta, para elidir sua responsabilização, argumentar 

também ter sido vítima de fraude cometida por terceiro. Para tanto, seria 

necessário que o demandado demonstrasse a adoção de medidas 

consistentes na verificação da idoneidade dos documentos, mas não o 

fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte requerida, 

diante da atividade de risco desenvolvida, responde pelas disfunções de 

sua atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser 

repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto probatório dos 

autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não o demandante, mas 

em nome deste. Assim, estão presentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever 

de indenizar. Deste modo, a conduta ilícita, como assinalado, está 

caracterizada na contratação com terceiro em nome da parte autora, sem 

obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo 

causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte 

requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E 

tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado 

àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, 

bem com em face da parca renda percebida pelo autor. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 
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pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

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

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

relação jurídica referente ao contrato n.º 1326, bem como do débito no 

valor de R$ 2.611,80 (dois mil seiscentos e onze reais e oitenta centavos); 

b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 

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

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e 

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

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando a baixa 

da restrição referente ao contrato objeto dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA MATA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001855-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HELIO DA MATA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por HÉLIO DA MATA SOUZA em face de 

ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que teve seu crédito negado em um 

estabelecimento comercial em razão da inclusão de seu nome no cadastro 

de inadimplentes por ordem da empresa reclamada, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débito cobrado pela reclamada, bem como 

ser ressarcido pelos danos morais que entende ter sofrido em razão da 

negativação de seu nome. Em sede de contestação, a reclamada, em 

síntese, impugnou genericamente os pedidos da parte autora, 

argumentando que não cometeu nenhum ato ilícito e que agiu no exercício 

regular de seu direito, uma vez que efetuou a inclusão do nome do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito em razão de atos 

praticados por este quando do não cumprimento de sua obrigação 

contratual, qual seja, pagamento tempestivo de suas dívidas. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias e suficientes a fim de comprovar a verossimilhança 

de suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação que comprovam a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que a inclusão do nome do autor nos órgãos 

restritivos de crédito era legítima, quais sejam, documentos comprovando 

a contratação dos serviços, uma vez que sequer apresentou quaisquer 

documentos como contrato ou autorização constando assinatura do autor 

para que fossem efetuadas aberturas de unidade consumidora em seu 

nome, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, não merece prosperar a alegação da reclamada em sede de 

manifestação final acerca do comprovante de residência não estar em 

nome do autor, pois verifico que a petição inicial está devidamente 

instruída com os requisitos essenciais para sua propositura, inclusive com 

a indicação do domicílio do autor por meio de declaração, sendo 

dispensável a apresentação de comprovação de residência em seu nome, 

nos termos do art. 319, inciso II do Código de Processo Civil. Aliás, esse é 

o entendimento que vem sendo esposado por alguns tribunais pátrios: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL- COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

CASSAR SENTENÇA. - Não há razão para o indeferimento da inicial e 

extinção do processo, ante a não juntada de comprovante de residência. 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170265219001 MG (TJ-MG) - Data de 

publicação: 08/05/2017” Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o reclamante ao 

enviar seu nome ao rol de mau pagadores em razão de uma dívida que o 

mesmo desconhecia. Em se tratando de relação de consumo, seria 

obrigação da Reclamada provar e comprovar que a parte Reclamante 
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tenha, de fato dado origem ao débito alegado. Ressalto que cabe ao 

julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e não apenas alegado. 

Caracterizado, indubitavelmente, que o reclamante foi responsabilizado 

indevidamente por uma dívida que desconhecia completamente, o que lhe 

acarretou diversos aborrecimentos diversos de mero dissabor e, 

sobretudo, constrangimentos, em virtude da negligência dos prepostos da 

Reclamada, não agiram com prudência ao remeter reiteradamente o nome 

do Reclamante aos bancos restritivos de crédito, gerando, assim, os 

danos já mencionados, repita-se, caracterizada está a responsabilidade 

da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos 

suportados pela reclamante. Tal situação, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa ré causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo 

esse diverso de mero dissabor e passível de indenização, posto que não 

adotou as cautelas necessárias procedendo com a inclusão indevida de 

seu nome nos cadastros nacionais de proteção ao crédito. Impera constar 

que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a quantidade de negativações, bem como 

demais circunstancias em que os fatos se desenvolveram, plausível a 

fixação da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) DECLARAR e nulidade dos contratos 0020151545191603, no 

valor de R$ 178,30 (cento e setenta e oito reais e trinta centavos), 

0020151571067583 no valor de R$ 150,27 (cento e cinquenta reais e vinte 

e sete centavos) e 0020151596964448 no valor de R$ 287,35 (duzentos e 

oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) 0020151619379217 no valor 

de R$ 178,19 (cento e setenta e oito reais e dezenove centavos) 

0020141452706395 no valor de R$ 126,60 (cento e vinte e seis reais e 

sessenta centavos) 0020151643019460 valor de R$ 175,29 (cento e vinte 

e seis reais e sessenta centavos) 0020141452706397 valor de R$ 126,62 

(cento e vinte e seis reais e sessenta centavos) 0020151666814909 valor 

de R$ 122,10 (cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), todos 

objetos da presente controvérsia, com a expedição de ofício para os 

órgãos restritivos de crédito solicitando a imediata exclusão do nome do 

autor dos bancos de dados, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) para cada contrato, sem prejuízo de incorrer no cometimento do 

crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa reclamada ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização 

por danos morais ocasionados ao reclamante HÉLIO DA MATA SOUZA no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 

05 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. 

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

proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de março 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Processo Número: 1001855-03.2017.8.11.0007
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ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001855-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HELIO DA MATA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por HÉLIO DA MATA SOUZA em face de 

ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que teve seu crédito negado em um 

estabelecimento comercial em razão da inclusão de seu nome no cadastro 

de inadimplentes por ordem da empresa reclamada, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débito cobrado pela reclamada, bem como 

ser ressarcido pelos danos morais que entende ter sofrido em razão da 

negativação de seu nome. Em sede de contestação, a reclamada, em 

síntese, impugnou genericamente os pedidos da parte autora, 

argumentando que não cometeu nenhum ato ilícito e que agiu no exercício 

regular de seu direito, uma vez que efetuou a inclusão do nome do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito em razão de atos 

praticados por este quando do não cumprimento de sua obrigação 

contratual, qual seja, pagamento tempestivo de suas dívidas. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias e suficientes a fim de comprovar a verossimilhança 

de suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação que comprovam a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que a inclusão do nome do autor nos órgãos 

restritivos de crédito era legítima, quais sejam, documentos comprovando 

a contratação dos serviços, uma vez que sequer apresentou quaisquer 

documentos como contrato ou autorização constando assinatura do autor 

para que fossem efetuadas aberturas de unidade consumidora em seu 

nome, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, não merece prosperar a alegação da reclamada em sede de 

manifestação final acerca do comprovante de residência não estar em 

nome do autor, pois verifico que a petição inicial está devidamente 

instruída com os requisitos essenciais para sua propositura, inclusive com 

a indicação do domicílio do autor por meio de declaração, sendo 

dispensável a apresentação de comprovação de residência em seu nome, 
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nos termos do art. 319, inciso II do Código de Processo Civil. Aliás, esse é 

o entendimento que vem sendo esposado por alguns tribunais pátrios: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL- COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

CASSAR SENTENÇA. - Não há razão para o indeferimento da inicial e 

extinção do processo, ante a não juntada de comprovante de residência. 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170265219001 MG (TJ-MG) - Data de 

publicação: 08/05/2017” Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o reclamante ao 

enviar seu nome ao rol de mau pagadores em razão de uma dívida que o 

mesmo desconhecia. Em se tratando de relação de consumo, seria 

obrigação da Reclamada provar e comprovar que a parte Reclamante 

tenha, de fato dado origem ao débito alegado. Ressalto que cabe ao 

julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e não apenas alegado. 

Caracterizado, indubitavelmente, que o reclamante foi responsabilizado 

indevidamente por uma dívida que desconhecia completamente, o que lhe 

acarretou diversos aborrecimentos diversos de mero dissabor e, 

sobretudo, constrangimentos, em virtude da negligência dos prepostos da 

Reclamada, não agiram com prudência ao remeter reiteradamente o nome 

do Reclamante aos bancos restritivos de crédito, gerando, assim, os 

danos já mencionados, repita-se, caracterizada está a responsabilidade 

da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos 

suportados pela reclamante. Tal situação, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa ré causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo 

esse diverso de mero dissabor e passível de indenização, posto que não 

adotou as cautelas necessárias procedendo com a inclusão indevida de 

seu nome nos cadastros nacionais de proteção ao crédito. Impera constar 

que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a quantidade de negativações, bem como 

demais circunstancias em que os fatos se desenvolveram, plausível a 

fixação da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) DECLARAR e nulidade dos contratos 0020151545191603, no 

valor de R$ 178,30 (cento e setenta e oito reais e trinta centavos), 

0020151571067583 no valor de R$ 150,27 (cento e cinquenta reais e vinte 

e sete centavos) e 0020151596964448 no valor de R$ 287,35 (duzentos e 

oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) 0020151619379217 no valor 

de R$ 178,19 (cento e setenta e oito reais e dezenove centavos) 

0020141452706395 no valor de R$ 126,60 (cento e vinte e seis reais e 

sessenta centavos) 0020151643019460 valor de R$ 175,29 (cento e vinte 

e seis reais e sessenta centavos) 0020141452706397 valor de R$ 126,62 

(cento e vinte e seis reais e sessenta centavos) 0020151666814909 valor 

de R$ 122,10 (cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), todos 

objetos da presente controvérsia, com a expedição de ofício para os 

órgãos restritivos de crédito solicitando a imediata exclusão do nome do 

autor dos bancos de dados, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) para cada contrato, sem prejuízo de incorrer no cometimento do 

crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa reclamada ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização 

por danos morais ocasionados ao reclamante HÉLIO DA MATA SOUZA no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 

05 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. 

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

proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de março 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Processo Número: 8010129-36.2014.8.11.0007
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010129-36.2014.8.11.0007 REQUERENTE: ALTAIR DELATORE, ALDAIR 

DELATORE REQUERIDO: ELIZANA FELIX Vistos. Conforme inteligência do 

art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. I – Mérito No mérito 

o autor alega ter sofrido danos morais e materiais em virtude de acidente 

automobilístico, no qual imputa a culpa na parte requerida. Por outro lado, a 

requerida imputa a culpa no autor pelo acidente pleiteando pedido 

contraposto. No que tange a testemunha Sr. Renato Barbalho de Souza, 

este afirmou não ter presenciado o acidente, tendo somente chegado 

após o ocorrido para prestar socorro. Afirmou que a autora não estava no 

local do acidente no momento em que chegou ao local. Já a testemunha Sr. 

Renato Guizzo aduziu não ter presenciado os fatos, e que somente 

acompanhou o autor à Delegacia para elaboração do boletim de 

ocorrência. Ainda, a testemunha Sr. Fabiano Pereira Garcia não 

esclareceu com precisão sobre a colisão, e é certo afirmar que ele 

somente compareceu após o sinistro fazendo juízo de valor com base nas 

frenagens marcadas no chão, não tendo presenciado igualmente os fatos. 

Indefiro o pedido da parte requerida no ID n.º 11286091, pois a testemunha 

Daniel Gonçalves Torres deixou de comparecer por duas vezes às 

audiências, apesar de ter sido devidamente intimado para comparecimento 

ao ato, de acordo com relatos do Juízo Deprecado de Peixoto de Azevedo, 

ID n.º 8805697. Ademais, o boletim de acidente juntado a inicial, ID n.º 

1764830, não esclarece os fatos ocorridos, por tratar-se de alegação 

unilateral da parte autora. Em razão do princípio do livre convencimento 

motivado, que vigora no sistema processual civil pátrio, compete ao 

julgador presidir a instrução processual, podendo afastar as provas que 

não contribuem para a solução do conflito de interesses. Assim, com 

relação a juntada de boletins de ocorrências, estes não tem o condão de 

provar fato algum, pois trata-se de documento produzido unilateralmente 

por cada parte. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POSSE ANTERIOR – INOCORRÊNCIA DE ESBULHO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – NÃO ADMITIDO COMO PROVA – ATO UNILATERAL – 

HONORÁRIOS – MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. A apelante não 

preenche os requisitos necessários para reintegrar na posse do imóvel, 

pois o referido bem foi ocupado por José Nazareno dos Campos Reis em 

período anterior àquele reconhecido como união estável das partes, 

portanto, a ocupação do imóvel pelo apelado foi precedente à convivência, 

o que descaracteriza a posse anterior da apelante. O boletim de 

ocorrência, isoladamente, não pode ser admitido como prova, vez que 

produzido unilateralmente. Para fixação da verba honorária, é necessário 

respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 25 de 636



tenho que os honorários devem ser mantidos em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) para cada um dos apelados. (TJMS. APL 

08002546120148120026 MS. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Divoncir 

Schreiner Maran. J. 1 de Dezembro de 2015. Publicação no DJE 

03/12/2015). Não houve juntada de boletim de trânsito no qual poderia ser 

elaborado o croqui do acidente, o qual esclareceria com precisão o 

culpado pelo sinistro a fim de imputar a responsabilidade civil das partes. 

Impende destacar que nas causas que versam sobre a responsabilidade 

civil e a reparação de dano é imperativo que reste evidenciado que o ato 

ilícito decorreu por culpa daquele a quem se imputa o dever de indenizar. 

Isso porque, em sede de ação de ressarcimento fundada em tais 

hipóteses, a comprovação dos fatos, notadamente da culpa pelo evento, é 

condição imprescindível à procedência do pedido. Inexiste nos autos 

prova concreta da causa primária do acidente, para que pudesse 

esclarecer se sem ela o sinistro não teria ocorrido. Assevera-se que o 

condutor não era habilitado, mas a falta de habilitação é mera infração 

administrativa, e não caracteriza ato ilícito, para fins de responsabilização 

civil, que possa ser atribuída a ela a culpa pelo acidente. Observa-se que 

a reclamante não produziu provas suficientes de suas alegações de 

realmente o dano material em seu veículo foi ocasionado pela imprudência 

do motorista requerida, razão pela qual não há como admitir, na sentença, 

referidos fatos despidos de provas, para poder acolher a pretensão 

autoral, já que segundo, o art. 373, I do NCPC, o ônus da prova incumbe ao 

autor quando o fato é constitutivo de seu direito. Assim, não restou 

evidenciada a conduta culposa, bem como a relação de causalidade entre 

a conduta e o dano. Também entendo que não existe nos autos 

comprovação de grave lesão à pessoa, a sua imagem e a sua 

personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos 

extrapatrimoniais. Deste modo, não havendo prova do culpado pelo ato 

ilícito não há que se falar em dano material ou extrapatrimonial. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pelo reclamante em face da reclamada, bem como 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, pela inexistência de comprovação 

da culpa pelo sinistro, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios (art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em 

julgado da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

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

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010129-36.2014.8.11.0007 REQUERENTE: ALTAIR DELATORE, ALDAIR 

DELATORE REQUERIDO: ELIZANA FELIX Vistos. Conforme inteligência do 

art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. I – Mérito No mérito 

o autor alega ter sofrido danos morais e materiais em virtude de acidente 

automobilístico, no qual imputa a culpa na parte requerida. Por outro lado, a 

requerida imputa a culpa no autor pelo acidente pleiteando pedido 

contraposto. No que tange a testemunha Sr. Renato Barbalho de Souza, 

este afirmou não ter presenciado o acidente, tendo somente chegado 

após o ocorrido para prestar socorro. Afirmou que a autora não estava no 

local do acidente no momento em que chegou ao local. Já a testemunha Sr. 

Renato Guizzo aduziu não ter presenciado os fatos, e que somente 

acompanhou o autor à Delegacia para elaboração do boletim de 

ocorrência. Ainda, a testemunha Sr. Fabiano Pereira Garcia não 

esclareceu com precisão sobre a colisão, e é certo afirmar que ele 

somente compareceu após o sinistro fazendo juízo de valor com base nas 

frenagens marcadas no chão, não tendo presenciado igualmente os fatos. 

Indefiro o pedido da parte requerida no ID n.º 11286091, pois a testemunha 

Daniel Gonçalves Torres deixou de comparecer por duas vezes às 

audiências, apesar de ter sido devidamente intimado para comparecimento 

ao ato, de acordo com relatos do Juízo Deprecado de Peixoto de Azevedo, 

ID n.º 8805697. Ademais, o boletim de acidente juntado a inicial, ID n.º 

1764830, não esclarece os fatos ocorridos, por tratar-se de alegação 

unilateral da parte autora. Em razão do princípio do livre convencimento 

motivado, que vigora no sistema processual civil pátrio, compete ao 

julgador presidir a instrução processual, podendo afastar as provas que 

não contribuem para a solução do conflito de interesses. Assim, com 

relação a juntada de boletins de ocorrências, estes não tem o condão de 

provar fato algum, pois trata-se de documento produzido unilateralmente 

por cada parte. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POSSE ANTERIOR – INOCORRÊNCIA DE ESBULHO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – NÃO ADMITIDO COMO PROVA – ATO UNILATERAL – 

HONORÁRIOS – MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. A apelante não 

preenche os requisitos necessários para reintegrar na posse do imóvel, 

pois o referido bem foi ocupado por José Nazareno dos Campos Reis em 

período anterior àquele reconhecido como união estável das partes, 

portanto, a ocupação do imóvel pelo apelado foi precedente à convivência, 

o que descaracteriza a posse anterior da apelante. O boletim de 

ocorrência, isoladamente, não pode ser admitido como prova, vez que 

produzido unilateralmente. Para fixação da verba honorária, é necessário 

respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, 

tenho que os honorários devem ser mantidos em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) para cada um dos apelados. (TJMS. APL 

08002546120148120026 MS. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Divoncir 

Schreiner Maran. J. 1 de Dezembro de 2015. Publicação no DJE 

03/12/2015). Não houve juntada de boletim de trânsito no qual poderia ser 

elaborado o croqui do acidente, o qual esclareceria com precisão o 

culpado pelo sinistro a fim de imputar a responsabilidade civil das partes. 

Impende destacar que nas causas que versam sobre a responsabilidade 

civil e a reparação de dano é imperativo que reste evidenciado que o ato 

ilícito decorreu por culpa daquele a quem se imputa o dever de indenizar. 

Isso porque, em sede de ação de ressarcimento fundada em tais 

hipóteses, a comprovação dos fatos, notadamente da culpa pelo evento, é 

condição imprescindível à procedência do pedido. Inexiste nos autos 

prova concreta da causa primária do acidente, para que pudesse 

esclarecer se sem ela o sinistro não teria ocorrido. Assevera-se que o 

condutor não era habilitado, mas a falta de habilitação é mera infração 

administrativa, e não caracteriza ato ilícito, para fins de responsabilização 

civil, que possa ser atribuída a ela a culpa pelo acidente. Observa-se que 

a reclamante não produziu provas suficientes de suas alegações de 

realmente o dano material em seu veículo foi ocasionado pela imprudência 

do motorista requerida, razão pela qual não há como admitir, na sentença, 

referidos fatos despidos de provas, para poder acolher a pretensão 

autoral, já que segundo, o art. 373, I do NCPC, o ônus da prova incumbe ao 

autor quando o fato é constitutivo de seu direito. Assim, não restou 

evidenciada a conduta culposa, bem como a relação de causalidade entre 

a conduta e o dano. Também entendo que não existe nos autos 

comprovação de grave lesão à pessoa, a sua imagem e a sua 

personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos 

extrapatrimoniais. Deste modo, não havendo prova do culpado pelo ato 

ilícito não há que se falar em dano material ou extrapatrimonial. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pelo reclamante em face da reclamada, bem como 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, pela inexistência de comprovação 

da culpa pelo sinistro, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios (art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em 

julgado da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 
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seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 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: 8010129-36.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DELATORE (REQUERENTE)

ALDAIR DELATORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANA FELIX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010129-36.2014.8.11.0007 REQUERENTE: ALTAIR DELATORE, ALDAIR 

DELATORE REQUERIDO: ELIZANA FELIX Vistos. Conforme inteligência do 

art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. I – Mérito No mérito 

o autor alega ter sofrido danos morais e materiais em virtude de acidente 

automobilístico, no qual imputa a culpa na parte requerida. Por outro lado, a 

requerida imputa a culpa no autor pelo acidente pleiteando pedido 

contraposto. No que tange a testemunha Sr. Renato Barbalho de Souza, 

este afirmou não ter presenciado o acidente, tendo somente chegado 

após o ocorrido para prestar socorro. Afirmou que a autora não estava no 

local do acidente no momento em que chegou ao local. Já a testemunha Sr. 

Renato Guizzo aduziu não ter presenciado os fatos, e que somente 

acompanhou o autor à Delegacia para elaboração do boletim de 

ocorrência. Ainda, a testemunha Sr. Fabiano Pereira Garcia não 

esclareceu com precisão sobre a colisão, e é certo afirmar que ele 

somente compareceu após o sinistro fazendo juízo de valor com base nas 

frenagens marcadas no chão, não tendo presenciado igualmente os fatos. 

Indefiro o pedido da parte requerida no ID n.º 11286091, pois a testemunha 

Daniel Gonçalves Torres deixou de comparecer por duas vezes às 

audiências, apesar de ter sido devidamente intimado para comparecimento 

ao ato, de acordo com relatos do Juízo Deprecado de Peixoto de Azevedo, 

ID n.º 8805697. Ademais, o boletim de acidente juntado a inicial, ID n.º 

1764830, não esclarece os fatos ocorridos, por tratar-se de alegação 

unilateral da parte autora. Em razão do princípio do livre convencimento 

motivado, que vigora no sistema processual civil pátrio, compete ao 

julgador presidir a instrução processual, podendo afastar as provas que 

não contribuem para a solução do conflito de interesses. Assim, com 

relação a juntada de boletins de ocorrências, estes não tem o condão de 

provar fato algum, pois trata-se de documento produzido unilateralmente 

por cada parte. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POSSE ANTERIOR – INOCORRÊNCIA DE ESBULHO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – NÃO ADMITIDO COMO PROVA – ATO UNILATERAL – 

HONORÁRIOS – MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. A apelante não 

preenche os requisitos necessários para reintegrar na posse do imóvel, 

pois o referido bem foi ocupado por José Nazareno dos Campos Reis em 

período anterior àquele reconhecido como união estável das partes, 

portanto, a ocupação do imóvel pelo apelado foi precedente à convivência, 

o que descaracteriza a posse anterior da apelante. O boletim de 

ocorrência, isoladamente, não pode ser admitido como prova, vez que 

produzido unilateralmente. Para fixação da verba honorária, é necessário 

respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, 

tenho que os honorários devem ser mantidos em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) para cada um dos apelados. (TJMS. APL 

08002546120148120026 MS. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Divoncir 

Schreiner Maran. J. 1 de Dezembro de 2015. Publicação no DJE 

03/12/2015). Não houve juntada de boletim de trânsito no qual poderia ser 

elaborado o croqui do acidente, o qual esclareceria com precisão o 

culpado pelo sinistro a fim de imputar a responsabilidade civil das partes. 

Impende destacar que nas causas que versam sobre a responsabilidade 

civil e a reparação de dano é imperativo que reste evidenciado que o ato 

ilícito decorreu por culpa daquele a quem se imputa o dever de indenizar. 

Isso porque, em sede de ação de ressarcimento fundada em tais 

hipóteses, a comprovação dos fatos, notadamente da culpa pelo evento, é 

condição imprescindível à procedência do pedido. Inexiste nos autos 

prova concreta da causa primária do acidente, para que pudesse 

esclarecer se sem ela o sinistro não teria ocorrido. Assevera-se que o 

condutor não era habilitado, mas a falta de habilitação é mera infração 

administrativa, e não caracteriza ato ilícito, para fins de responsabilização 

civil, que possa ser atribuída a ela a culpa pelo acidente. Observa-se que 

a reclamante não produziu provas suficientes de suas alegações de 

realmente o dano material em seu veículo foi ocasionado pela imprudência 

do motorista requerida, razão pela qual não há como admitir, na sentença, 

referidos fatos despidos de provas, para poder acolher a pretensão 

autoral, já que segundo, o art. 373, I do NCPC, o ônus da prova incumbe ao 

autor quando o fato é constitutivo de seu direito. Assim, não restou 

evidenciada a conduta culposa, bem como a relação de causalidade entre 

a conduta e o dano. Também entendo que não existe nos autos 

comprovação de grave lesão à pessoa, a sua imagem e a sua 

personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos 

extrapatrimoniais. Deste modo, não havendo prova do culpado pelo ato 

ilícito não há que se falar em dano material ou extrapatrimonial. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pelo reclamante em face da reclamada, bem como 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, pela inexistência de comprovação 

da culpa pelo sinistro, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios (art.54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em 

julgado da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

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

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 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: 1000800-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000800-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 

12648577) no que tange à organização dos documentos que a 

acompanham. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar instrumento de procuração devidamente datado. Cumprida a 

determinação contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como 

cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a 

ser designada, constando as advertências legais. Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, considerando não haver tempo hábil para o 

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

Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000799-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial 

formulado pela parte autora (ID num. 12648635) no que tange à 

organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a parte autora 
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para, em 05 (cinco) dias, apresentar instrumento de procuração 

devidamente datado. Cumprida a determinação contida no parágrafo 

anterior, intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, constando as 

advertências legais. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000804-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BENEDITO PAULINO DE 

MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO o pleito de emenda à 

inicial formulado pela parte autora (ID num. 12648734) no que tange à 

organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, apresentar instrumento de procuração 

devidamente datado. Cumprida a determinação contida no parágrafo 

anterior, intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, constando as 

advertências legais. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000805-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDILAINE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID 

num. 12648695) no que tange à organização dos documentos que a 

acompanham. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar instrumento de procuração devidamente datado. Cumprida a 

determinação contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como 

cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a 

ser designada, constando as advertências legais. Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, considerando não haver tempo hábil para o 

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

Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000609-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARBOSA BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO o pleito de 

emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12478337) no que 

tange à organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a 

parte autora para, em cinco dias, apresentar instrumento de procuração 

devidamente datado. Cumprida a determinação contida no parágrafo 

anterior, intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, constando as 

advertências legais. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000798-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZA DA SILVA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos. 

RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 

12648707) no que tange à organização dos documentos que a 

acompanham. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar instrumento de procuração devidamente datado. Cumprida a 

determinação contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como 

cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a 

ser designada, constando as advertências legais. Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, considerando não haver tempo hábil para o 

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

Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO BASSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001932-12.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FERNANDO BASSETO 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355 do Código de Processo Civil. Pretende o requerente receber 

indenização por danos morais e materiais em virtude da empresa ré ter 

extraviado sua bagagem em viagem com trajeto de Alta Floresta/MT à 

Vilhena/RO. Em análise a prova juntada aos autos, verifica-se o autor se 

desincumbiu do ônus que lhe recai (artigo 373, I, CPC) apresentando 

bilhete de passagem e comprovante de entrega de bagagem (ID nº. 

9089525), bem como declaração de bagagem extraviada (ID nº. 9089474), 

não restando dúvida sobre o depósito da mala no bagageiro do ônibus. Na 

espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

diploma legal em alusão. Cuidando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da ré por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. Ademais, o contrato 

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

transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo 

de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte terrestre as regras do 
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Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

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

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

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Destarte, o art. 186 do Código Civil, prevê: 

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. Mais adiante, estatui o art. 927, 

caput, do referido diploma legal, in verbis: Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O 

extravio de bagagem demonstra falha na prestação dos serviços 

contratados, sendo que a ré estava contratualmente obrigada a enviar a 

bagagem para o mesmo local do destino da parte autora, devendo, assim, 

responder pelos danos advindos desse fato. Dano moral evidenciado, 

porquanto os transtornos vivenciados pelo autor superaram os meros 

dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros 

do transporte, que teve sua bagagem extraviada, com seus pertences. Na 

fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, 

atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do 

bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, 

sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. O valor da 

indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

mostra-se proporcional e razoável. No tocante ao dano material, insta 

salientar que não restou satisfatoriamente comprovado pelo autor os bens 

(e seus valores) que supostamente se encontravam na mala extraviada. 

No entanto, tenho que não se pode exigir, nem do passageiro, tampouco 

da concessionária de transportes rodoviários, que seja feita, a cada 

viajem e por cada pessoa, uma descrição minuciosa e a respectiva 

avaliação dos bens que estão no interior das malas. Sendo assim, não se 

pode acolher, por total ausência de provas dos bens que lá estavam. De 

outro lado, é razoável supor que havia bens de algum valor sendo 

conduzidos na mala do autor, cujo valor da indenização deve ser arbitrado 

tendo em conta a natureza da viagem e as condições socioeconômicas do 

passageiro. Nessa toada, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONTRATO DE TRANSPORTE 

- A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE É OBJETIVA 

(ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), SOMENTE 

PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE 

TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU FORÇA 

MAIOR. NO CASO NÃO RESTOU CONFIGURADA NENHUMA DESSAS 

HIPÓTESES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO 

PARA MELHOR SE AMOLDAR ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO. DANOS MATERIAIS. A PARTE AUTORA APONTA NA INICIAL 

AS ROUPAS E DEMAIS BENS QUE ESTAVAM DENTRO DA MALA, CUJA 

DESCRIÇÃO É DE COISAS RAZOÁVEIS QUE TIVESSEM NA MALA EM 

RAZÃO DA VIAGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO 

SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11º, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA 

HONORÁRIA MAJORADA. UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

APELO DOS AUTORES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA 

EMPRESA RÉ. (Apelação Cível Nº 70072868185, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 29/03/2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

TRANSPORTETERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGENS. PRIVAÇÃO DA 

UTILIZAÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. 1. Trata-se de ação de 

reparação de danos materiais e morais, decorrentes do extravio da 

bagagem do autor, durante a viagem de ônibus realizada pela empresa ré. 

2. Dano material devidamente comprovado. Alegação da demandada, 

acerca da impossibilidade de mensuração dos prejuízos, que resta 

afastada, considerando o relatório da fl. 20, com a descrição dos bens 

extraviados pela empresa, bem como traz a correspondência dos 

respectivos valores, que não transbordam daqueles comercialmente 

adotados. 3. Danos morais ocorrentes, na espécie, considerando a 

indisponibilidade imediata das malas, quando da chegada ao destino, 

inegavelmente atingindo a esfera moral do autor e ultrapassando o mero 

dissabor. Hipótese em que o autor foi privado da utilização de seus bens 

pessoais, fato que se prolongou no tempo, pois a mala e os pertences não 

foram recuperados, autorizando o reconhecimento de abalo moral, dada a 

excepcionalidade da situação vivenciada. 4. Quantum indenizatório fixado 

em R$ 2.500,00 que não comporta redução, pois atende aos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros usualmente adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis, em casos análogos. 5. Sentença mantida, 

a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71006188585, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

22/03/2017). Evola-se do documento de ID nº. 9089494 que o requerente 

suportou prejuízo material no importe de R$ 683,70 (seiscentos e oitenta e 

três reais e setenta centavos) em decorrência da conduta da requerida, 

sendo necessária aquisição de nova mala e vestuário. Quanto ao prejuízo 

atinente à mala e os bens que nela constavam, considerando a relação de 

pertences declarados no documento de ID nº. 9089474 comparado com 

aqueles adquiridos pelo autor (ID nº. 9089494) tenho por razoável a 

fixação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral com fulcro 

no artigo 487, I, do CPC, e, em consequência, condeno a ré a pagar ao 

autor: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 2.683,70 (dois mil 

seiscentos e oitenta e três reais e setenta centavos), pelo prejuízo dos 

bens extraviados, atualizados monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso (02/07/2016); c) 

indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da presente data, em atenção ao disposto na Súmula 362 do STJ. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002883-06.2017.8.11.0007
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LUCAS DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002883-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS DA SILVA DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, pois o 

acidente foi devidamente comprovado, não sendo necessária a realização 

de audiência de instrução para inquirição dos bombeiros, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar Tenho 

que não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, 

pois vislumbro estarem preenchidas, à luz da teoria da asserção, as 

condições da ação: a pertinência subjetiva da ação está devidamente 

traçada, já que a parte autora é a titular do interesse afirmado na 

pretensão e a parte ré é titular do interesse que se opõe ou resiste à 

pretensão autoral; verifica-se a necessidade da prestação jurisdicional e a 

adequação do provimento pleiteado; o demandante não formula pedido 

vedado pelo ordenamento jurídico, ou seja, a providência pedida através 

da ação está, abstratamente, prevista no sistema jurídico. II – Mérito No 

mérito afirma a autor ter sofrido acidente na data de 02.10.2017 na vicinal 

primeira norte ao passar em uma ponte, em que estava em mal estado de 

conservação e sem qualquer sinalização. Por seguinte, o autor foi 

socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital. Por outro 

lado, o Município alega existir culpa exclusiva da vítima, uma vez que o 

acidente ocorreu durante o dia, momento que poderia ser totalmente 

visualizada a ponte. Verifica-se que a parte autora respaldou-se de 
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provas de sua alegação, isto é, anexou aos autos prova do acidente 

(declaração de atendimento - Bombeiros n.º 10483411), atestado médico 

(ID n.º 10483311), foto do local do acidente (ID n.º 10483333), 

desincumbindo-se do seu ônus processual no termos do art. 373, inciso I 

do NCPC. É fato notório e que não necessita de provas a existência de 

precariedade na conservação das pontes, ruas urbanas e estradas rurais 

do Município de Alta Floresta (MT), aplicando-se o disposto no art. 374, 

inciso I, do NCPC. Também se revela incontroversa a omissão do poder 

público, que não tomou nenhuma providência para amenizar ou solucionar 

o problema, o qual sequer impugnou o fato da existência buracos e má 

conservação da ponte (art. 374, inciso III do NCPC). O artigo 1.º e § 3.º da 

Lei 9.503/1997 (Código de Transito Brasileiro) dispõe que os órgãos e 

entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no 

âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados 

aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e 

manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício 

do direito do trânsito seguro. O fato é que o Município de Alta Floresta não 

cumpre seu papel de conservar as vias urbanas e rurais de maneira que 

exista um trânsito seguro para os motoristas de veículos automotores, 

principalmente, nas épocas de chuvas, as quais são constantes. Além 

disso, o disposto constitucional traz em seu bojo a responsabilidade 

objetiva do Estado (Art. 37, § 6.º da CF) de que há responsabilidade 

objetiva por danos aos cidadãos causados por falha, omissão ou 

negligência no cuidado, na manutenção, execução de programas, 

projetos, serviços. O serviço de inspeção de tráfego envolve não só o 

bom estado de uso e de conservação da pista, devendo haver 

fiscalização periódica das vias para remover objetos deixados pelos 

usuários ou caídos dos veículos que trafegam pela estrada. Neste 

cenário, evidenciado está o dever de indenizar por parte do Município de 

Alta Floresta em razão do inquestionável descaso com a manutenção das 

vias urbanas e rurais. Ademais, o Município não negou a má conservação 

da ponte, até mesmo porque é visível o desgaste natural, a ausência de 

sinalização compatível com a atenção exigida dos motoristas que por ali 

trafegavam. Ainda, a Administração Pública incumbe, em sua atividade 

normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos 

cidadãos, incluindo aqui a conservação, a sinalização e a segurança das 

vias públicas. O Município não pode jogar sobre o cidadão a 

responsabilidade pelo acidente ocasionado pela simples falta de 

manutenção da ponte. Se não é exigível da Administração que verifique, 

todos os dias, os buracos presentes nas vias públicas, também é 

inaceitável que demore tanto a tomar providências para sanar o problema 

no local, já que a má conservação da ponte não era resultado de 

acontecimentos recentes, existindo, assim, tempo suficiente para que 

fossem tomadas medidas reparadoras. Inexistem dúvidas, portanto, da 

inércia do Município e, por conseguinte, do seu dever de indenizar. 

Anota-se que o autor comprovou satisfatoriamente o dano material 

advindo do acidente, anexando aos autos orçamento do valor para 

conserto da motocicleta, ID n.º R$ 434,67 (quatrocentos e trinta e quatro 

reais e sessenta e sete centavos). No que se refere ao ressarcimento do 

valor a título de honorários contratuais, a jurisprudência é uníssona em 

dizer que não é cabível o ressarcimento de despesas com advogado, haja 

vista que a parte possui capacidade postulatória (art. 9.º, Lei 9.099/1995), 

ou seja, a parte pode demandar sem a presença de um advogado, sendo 

a contratação do profissional uma mera faculdade do litigante. No que 

tange aos danos extrapatrimoniais, entendo que assiste razão à parte 

requerida, pois em nenhum momento foi esclarecido ou comprovado pelo 

autor danos de monta moral. Destarte, os danos morais não restaram 

configurados. O dano ou lesão à personalidade, merecedores de 

reparação, somente se configurariam, com a exposição do administrado a 

situação humilhante, ou que o acidente tenha lhe ocasionado um desgaste 

emocional, com ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos 

direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, da 

Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos. Por fim, o 

atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência 

de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. III - 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, NCPC, para 

CONDENAR o Município de Alta Floresta no pagamento de dano material, 

no equivalente a R$ 434,67 (quatrocentos e trinta e quatro reais e 

sessenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% a.m. a partir da 

citação. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória por 

danos morais e a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, NCPC, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Sem custas processuais e 

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

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

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

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

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-81.2017.8.11.0007
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JOSE PEDRO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003072-81.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE PEDRO CORREIA 

REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

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

Processo Civil. I – Preliminar a) Prescrição Tendo a requerida procedido 

descontos em conta bancária do autor independente da existência de 

relação jurídica entre eles, o caso caracteriza enriquecimento sem causa 

da parte ré. Desse modo, é cediço que a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa prescreve em três anos, conforme estabelece 

o art. 206, parágrafo 3º, IV, do Código Civil. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO EM DOBRO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. 

COBRANÇA MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO MANTIDA PELA 

OPERADORA, POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS. DECADÊNCIA 

AFASTADA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 

206, § 3º, IV, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. (...) A hipótese dos autos 

não se enquadra como vício de serviço, mas sim, enriquecimento ilícito da 

operadora de telefonia, o que torna aplicável o prazo prescricional trienal, 

conforme estabelece o art. 206, §3º, inciso IV, do CC. (...) (Recurso Cível 

Nº 71007142227, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 13/12/2017). 

(Destaquei). Portanto, acolho parcialmente a liminar arguida, sendo 

legítima, portanto, somente a devolução dos valores descontados a partir 

de novembro de 2014, haja vista a ação ter sido ajuizada em 10/11/2017. II 

– Mérito No mérito afirma o autor ter sofrido prejuízo material e moral 

perpetrado pela requerida, uma vez que foram realizados diversos débitos 

automáticos em sua conta bancária, apesar de jamais ter firmado relação 

jurídica com a empresa Terra, sendo que nunca contratou ou solicitou 

serviços da ré. A seu turno, a demandada afirma que os débitos são 

regulares, contudo, não apresentou qualquer meio de prova com o fim de 

demonstrar que o autor realizou o negócio jurídico que justificasse ou 

comprovasse a mencionada dívida. A parte requerida afirmou ter sido 

contratado serviço de internet, mas sequer anexou aos autos provas da 

contratação, ou supostamente as ordens de serviços assinadas no 

momento da instalação do aparelho de internet. Vale frisar que apesar de 

ter colacionado tela sistêmica com o escopo de comprovar sua alegação, 

vê-se do referido documento a divergência dos dados cadastrais, uma 

vez que o autor reside na Rua São Braz, nº. 35, Bairro Boa Nova (ID nº. 

10659221), enquanto o endereço lançado no sistema da requerida é Rua 

D 4, nº. 1, Centro (ID nº. 12105727 – Pág. 9), demonstrando a 

possibilidade de fraude. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, responde pelos 

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da 
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comprovação de culpa. Para comprovar a relação jurídica a parte ré 

somente juntou telas sistêmicas na contestação, no entanto, é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova. Neste sentido é o entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. Como bem salientado na sentença, “(...) constata-se que 

efetivamente ocorreu ilegalidade no agir da Reclamada, a qual efetuou 

cobrança de valores excedentes ao plano contratado. Ressalta-se que a 

linha telefônica é imprescindível para o regular funcionamento do negócio 

da Reclamante, empresa de pequeno porte que fornece água e gás, que 

dela se utiliza para se comunicar com seus clientes. Assim, havendo 

indevida interrupção do serviço de telefonia, faz jus a Autora a 

indenização pelos danos suportados, uma vez que o consumidor não 

pode ficar sem o fornecimento do serviço sem qualquer justificativa 

plausível”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Logo, pode-se concluir que a 

cobrança é indevida, pois não foi comprovada pela ré a contratação dos 

serviços, isto é, adesão aos serviços cobrados. Insta salientar que 

restando prescrita pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 

causa do autor em relação aos débitos ocorridos entre novembro de 2013 

a outubro de 2014, os quais, considerando os extratos bancários 

encartados e planilha de ID nº. 10659241 somam o R$ 581,78 (quinhentos 

e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), o dano material suportado 

pelo autor perfaz o total de R$ 667,19 (seiscentos e sessenta e sete reais 

e dezenove centavos). Quanto ao pedido de danos morais, entendo pela 

procedência, porque o promovente demonstrou que vem buscando 

solucionar a situação administrativamente e judicialmente e não obtém 

êxito, tendo havido os descontos de forma automática em sua conta 

bancária sem que tenha sequer solicitado os serviços da requerida, de 

modo que a falta de presteza da parte promovida com certeza gerou-lhe 

mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero aborrecimento 

do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas 

as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) CONDENAR a ré a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 667,19 (seiscentos e sessenta e sete reais 

e dezenove centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do desembolso e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (10/11/2014), por se 

tratar de relação extracontratual, observada a Súmula nº 54 do STJ. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LOQUETI NETTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000890-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO MARTINS FAVERO 

REQUERIDO: MOACIR LOQUETI NETTO Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora não 

informou o endereço da parte requerida, inviabilizando o chamamento 

deste ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 12191873. 

Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, 

no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Assim, verifica-se que o autor não praticou os atos 

processuais que lhe competiam visando o regular andamento do processo 

eletrônico. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução 

do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA GOMES SCANDOLIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001880-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SIDNEIA GOMES 

SCANDOLIERO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I - Mérito No mérito, reclama a autora da 

não entrega de apólice de seguro referente à garantia estendida, uma vez 

que adquiriu uma TV 4K Ultra HD55 Smart preto bivolt, no valor de R$ 

477,01 (quatrocentos e setenta e sete reais e um centavo). Por outro lado, 

a empresa requerida argumenta a inexistência de envio de apólice de 

seguro, uma vez que todas as informações estão dispostas no sítio 

e le t rôn i co :  h t t p : / /www.casasbah ia . com.b r /ho t s i t e /ga ran t i a  - 

estendida.aspx?nid=201058#. Afirmou, ainda, que o mero descumprimento 

contratual não é ensejador de dano extrapatrimonial. Diante da defesa 

anexada aos autos resta confessado a inexistência de fornecimento de 

apólice de seguro, art. 374, inciso II do NCPC. In casu, trata-se de relação 

jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste 

modo, resta configurado o descumprimento contratual e por tal razão é 

medida que se impõe o fornecimento da apólice do seguro de garantia 
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estendida original por 24 (vinte e quatro) meses. Por outro lado, o fato 

trazido pela autora não é capaz de gerar dano a personalidade, causar 

tristeza ou dor emocional. Trata-se de simples descumprimento contratual 

e a requerente pode provar a aquisição da garantia pelos dados 

fornecidos na compra, de acordo com ID n.º 8854434. Para isso não 

existe a necessidade do Poder Judiciário imiscuir-se na relação. Nesse 

sentido é a jurisprudência atual sobre o tema: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TV A CABO. AUSÊNCIA DE SINAL. ALEGAÇÃO DE 

PROBLEMAS COM OS CABOS, POIS ALÉM DA RECORRIDA, OS AUTORES 

MANTINHAM CONTRATO COM A NET. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO, POR TRATAR-SE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

1. Os autores postularam indenização por danos morais, porquanto no 

momento da instalação a parte requerida desligou os cabos da NET, 

ficando sem os serviços de ambas operadoras de televisão. 2. 

Indenização por dano moral incabível no caso, eis que não ofendido 

nenhum direito da personalidade, tratando-se de mero descumprimento 

contratual. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005290960, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado 

em 25/02/2015). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TV A CABO, 

TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES AOS 

CONTRATADOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM ÔNUS AO 

AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE. - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005375043, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da 

Silva, Julgado em 25/02/2016). CONSUMIDOR. TELEFONIA E TV POR 

ASSINATURA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE 

TELEFONIA E TV A CABO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS POR VALORES 

SUPERIORES AO ACORDADO. TENTATIVAS INEXITOSAS DE RESOLUÇÃO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA 

DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO PELA RÉ. PLANO QUE CONTÉM PREVISÃO 

CONTRATUAL DE LIGAÇÕES LOCAIS PARA TERMINAIS MÓVEIS E FIXOS 

TÃO SOMENTE PARA A MESMA OPERADORA. EXISTÊNCIA DE 

EXCEDENTES PARA FIXOS E DE LIGAÇÕES EFETUADAS PARA MÓVEIS 

DE OUTRAS OPERADORAS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS 

DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 333, INCISO II, DO CPC, E DO 

ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. REGULARIDADE E LICITUDE DAS 

COBRANÇAS. DECADÊNCIA AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTOCONTRATUAL E 

TRANSTORNOS QUE NÃO GERAM LESÃO AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE OU OUTRO DANO PASSÍVEL DE ENSEJAR REPARAÇÃO 

DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005379540, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

08/07/2015). Desta feita, os danos morais não restaram configurados. 

Isso porque a conduta da ré configura mero descumprimento contratual, o 

que, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial. O dano ou 

lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se 

configurariam, com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem 

como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos 

personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, da Constituição, o que 

não restou comprovado no caso dos autos. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, para CONDENAR a 

requerida na obrigação de fornecer a apólice do seguro da garantia 

estendida, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa 

diária no equivalente à R$ 200,00 (duzentos reais). De outro norte, julgo 

improcedente a pretensão indenizatória. Ressalta-se que a oposição de 

recurso inominado não terá o efeito suspensivo da obrigação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002985-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002985-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Inicialmente, registro que no caso concreto é 

inviável a homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo 

autor no Id nº 11742456, porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 

do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Resta 

evidente no caso dos autos que se trata de LIDE TEMERÁRIA, impondo o 

reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a 

verdade dos fatos, conforme veremos adiante. Verifica-se que o pedido 

de desistência fora efetivado após a contestação e é fácil concluir que 

diante da apresentação do contrato, o qual demonstra a contratação de 

empréstimos pessoais (ID n.º 11740136), a parte reclamante somente 

tenta se esquivar do julgamento com a resolução do mérito da demanda. 

Desta feita, deixo de homologar o pleito de desistência da ação. No mérito, 

afirma o autor ter sido negativado indevidamente, pois alega não ter 

contratado com o banco requerido. Por outro lado, a instituição financeira 

ré aduz ter com o autor um vínculo jurídico e em razão de inadimplência ele 

foi negativado. Para comprovar a existência de relação jurídica o requerido 

anexou documentos de serviços de contratação de empréstimo, ID n.º 

11740136, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com parcelas de R$ 

59,32 (cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), bem como 

apresentou o extrato da conta bancária do autor demonstrando o crédito 

em sua conta do montante contratado. É de se observar que tais 

documentos não foram impugnados pelo autor. Ademais, o autor 

facilmente poderia refutar as alegações da instituição financeira ré, pois 

bastava apresentar seu extrato bancário a fim de provar que o crédito não 

fora lançado em sua conta corrente, no entanto, optou por permanecer 

silente e desistir do prosseguimento do feito. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, documentos que deram causa ao 

inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por meio da 

negativação. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de serviços bancários. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Assim, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

adquiridos, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi 

inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Sendo 

assim, a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros 

restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 
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indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Por derradeiro, 

cumpre registrar que as demandas temerárias abarrotam os Juizados 

Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação 

em custa em primeira instancia e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil 

andamento das demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

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

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

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 11676120 sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000899-84.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA SOUZA DOS SANTOS 

EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos. A parte devedora informa que efetuou 

o pagamento integral da dívida (ID nº. 12299025) e a credora concorda 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta no ID nº. 12355361. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, 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, 27 de março 

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

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)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 39013-2/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12601302 , foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso – ID - 12601302, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12653977/12654019 , foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os 

benefícios da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso – ID - 12653977/12654019, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011109-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011109-12.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DOUGLAS DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 12463055) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

num. 12538284. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

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

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011109-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 397171-6/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

maio de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011238-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 

de maio de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002926-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DAS NEVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002926-40.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIANE DAS NEVES 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou 

o depósito judicial do montante acordado e a parte autora requer o 

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

conforme consta na petição num. 12424918. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1002926-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DAS NEVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 393995-2/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

junho de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010425-87.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DEVANETE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação (petição num. 12140151) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição num. 

12532145. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor da parte credora, DESDE QUE o(a) 

patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 
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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 05 (cinco) 

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

de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 396900-2/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO SOARES PINTO (REQUERIDO)

CINTIA MARIA FERNANDES VERAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

maio de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA P. DA SILVA MORAIS PRAIA GRANDE - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

maio de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO FRANCISCO DA ASSUNCAO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

maio de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001022-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE GODOI MATOS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

12794949, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 20 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO SOARES PINTO (REQUERIDO)

CINTIA MARIA FERNANDES VERAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

maio de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001167-07.2018.8.11.0007

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:

VALDENI FRANCO DE LACERDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001167-07.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 25.380,42; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: VALDENI FRANCO DE LACERDA Vistos. Intime-se a parte 

autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143898 Nr: 5127-56.2016.811.0007

 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: Genivaldo de Farias Xavier

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 16/05/2018 às 07h00 no Hospital Cristo Redentor, 

localizado na Rua F, Setor F, com o médico perito Dr. Tavico Cesar Arendt, 

bem como para que providencie a notificação da parte autora para 

comparecer na data e local da perícia munido(a) de documentos pessoais, 

nomes de medicamentos que faz uso e exames médicos que possua 

capazes de embasar ou colaborar na determinação da alegada condição 
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de saúde.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143898 Nr: 5127-56.2016.811.0007

 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: Genivaldo de Farias Xavier

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Intimação do Procurador da parte requerida acerca da perícia médica 

designada para o dia 16/05/2018 às 07h00 no Hospital Cristo Redentor, 

localizado na Rua F, Setor F, com o médico perito Dr. Tavico Cesar Arendt.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 6109-41.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pompilho

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

Grosso - OAB:

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

OAB:16889-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 54, proceda-se a penhora do veículo descrito à fl. 

53, no endereço indicado à fl. 37, devendo o executado apresentar o bem, 

sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos 

do artigo 774, V, do CPC.

 O bem penhorado deve ser avaliado e depositado em poder do requerido, 

que assumirá o encargo de depositária fiel do bem e exercerá o ônus de 

guardar e conservar o veículo, bem como de não dispor do mesmo, sob 

pena de ser considerado depositário infiel.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97588 Nr: 6125-97.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Isabella Tarsitano 

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

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Mariana 

Gabriela da Silva em desfavor de José Aparecido da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 72, a Requerente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Requerida liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Isento do pagamento de custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107680 Nr: 3074-10.2013.811.0007

 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: José Francisco Peixoto Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, DETRAN/MT - 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

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

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante do pedido de fls.103/104, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Detran/MT 

comunicando a entrega do veículo GM/D20 Custom de Luxe, placa MBV 

0498, RENAVAM 264212118, realizada pela Autoridade Policial, ao seu 

verdadeiro proprietário, Sr. Davi Costa Mota (CPF: 461.357.077-87), sem a 

realização de qualquer baixa/transferência junto ao DETRAN.

Consigne que os débitos a título de Licenciamento, Seguro DPVAT e IPVA 

lançados posteriormente ao ano de 2005, devem incidir sobre o 

proprietário do bem, Sr. Davi Costa Mota (CPF: 461.357.077-87), visto que 

o mesmo já se encontrava na posse do referido bem quando de sua 

incidência.

Após a expedição do ofício, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme determinado à fl.92.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28055 Nr: 328-87.2004.811.0007

 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): José Sebastião do Amaral

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Antunes de Araujo - 

OAB:16332/O MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) JOSÉ SEBASTIÃO DO AMARAL (CPF: 229.426.611-00), nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 155/158 (R$ 456.382,90).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130035 Nr: 5145-14.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cabral da Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto aos pedidos de fl. 84, realizo em gabinete consulta, via sistema 

BACENJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual da parte 

ré, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

30/31.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 2486-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo C. Laskoski & Cia Ltda, Jocinete da Silva 

Rosa, Paulo Costa Laskoski

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO C. LASKOSKI & CIA LTDA, CNPJ: 

14740143000144, atualmente em local incerto e não sabido JOCINETE DA 

SILVA ROSA, Cpf: 00899281133, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO COSTA LASKOSKI, Cpf: 

48665444149. 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: Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, 

por seus advogados, vem propor AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em 

face de Paulo C Laskoski & Cia Ltda, devedor principal, inscrito no CNPJ: 

14.740.143/0001-44, com sede nesta cidade de Alta Floresta-MT, Jocinete 

da Silva Rosa, brasileira, casada, empresária, RG: 68912130 SESP/PR, 

CPF: 008.992.811-33, e Paulo Costa Laskoski, brasileiro, casado, 

empresário, RG: 718395 SSP/MT, CPF: 486.654.441-49, fiadores, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir aduzidos: DOS FATOS - Em 04 de 

março de 2013 a primeira requerida afiançada pelos demais, firmou junto 

ao requerente, termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES sob o 

nº 117.706.510 no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil 

reais), além de demais encargos. Ocorre que os requeridos deixaram de 

efetuar os pagamentos devidos referentes ao aludido contrato, sendo que 

o valor atualizado da dívida até fevereiro de 2014, perfaz o montante de 

R$ 291.996,32 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e seis 

reais e trinta e dois centavos). Insta destacar que foi encaminhada 

notificação extrajudicial para os executados, notificando-os em relação ao 

inadimplemento das parcelas referente ao aludido contrato firmado junto 

ao Banco do Brasil, ora exequente. Não obstante o débito decorrente dos 

saldos devedores, também são devidos ao requerente os encargos 

pactuados e de inadimplemento previstos no referido contrato. Nessa 

medida, esgotados todos os meios suasórios para a obtenção do seu 

crédito sem sucesso, vem o requerente propor a presente demanda. DO 

REQUERIMENTO Assim sendo, requer: A citação dos requeridos para, 

querendo, contestar a presente, sob pena de revelia, no prazo de 15 

(quinze) dias. Seja ao final julgada procedente a presente demanda de 

cobrança, para o fim de condenar os requeridos ao pagamento do débito 

no valor de R$ 291.996,32 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e 

noventa e seis reais e trinta e dois centavos), acrescida de encargos 

pactuados, correção monetária e juros moratórios até a data do efetivo 

pagamento, bem como a multa contratual estipulada, além de custas 

processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. A produção de todas as provas em 

direito admitidas, em especial o depoimento pessoal dos requeridos, a 

oitiva de testemunhas, prova pericial e a juntada de novos documentos, se 

necessário for.

Despacho/Decisão: Vistos.Excepcionalmente, DEFIRO a citação por edital 

dos executados visto que as tentativas de citação por oficial de justiça e 

correio restaram infrutíferas, conforme se vê às fls.52, 68, 79 e 

92.Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelos 

executados citados via edital sem suas manifestações, desde já nomeio, 

como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante 

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

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

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

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, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 19 de março de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JONES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001157-60.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 139.545,76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: NELSON JONES DE FREITAS Parte Ré: 

RÉU: CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - 

EPP Vistos. Inicialmente, verifico que o pedido da parte autora, no que se 

refere à concessão da Gratuidade de Justiça, não merece prosperar. 

Ocorre que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é 

necessário que haja não só a declaração de hipossuficiência financeira, 

mas também a comprovação do estado de miserabilidade jurídica da parte 

autora, o que de fato não ficou demonstrado. Ademais, resta prejudicado 

o requerimento de Justiça Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, 

baseado tão somente da declaração de hipossuficiência financeira, sem a 

demonstração da real capacidade econômica, objetivando apenas se 

beneficiar com a economia do pagamento das custas processuais e evitar 

eventual pagamento de honorários sucumbenciais, no caso de 

improcedência do pedido. Com efeito, a partir da análise dos documentos 

juntados aos autos, principalmente a conta de internet, telefone e TV em 

nome do Autor, verifica-se que o mesmo dispõe mensalmente da quantia 

de R$ 591,36 (quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) 

para o pagamento de tais despesas que fogem, e muito, das 

possibilidades de pessoa hipossuficiente, visto tratar-se de gastos não 

essenciais para a subsistência do mesmo. Assim, em razão da 

inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento 

do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a entendimento 

jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 

20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 Decisão: 2016000486676 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da assistência judiciária é 

concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° 

da Lei 1.060/50 e comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos 

termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, 
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no exercício de sua função, analisar se a documentação juntada aos 

autos demonstra, primeiramente, a situação financeira atual da parte e, 

posteriormente, se tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. 

Não comprovada a hipossuficiência do agravante, não merece reforma a 

decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO 

EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade 

de Justiça e DETERMINO a intimação da requerente, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), realize o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo Código 

de Processo Civil. Consigno que poderá a Parte Autora pugnar pelo 

parcelamento das custas processuais. Anoto que em caso de litigância de 

má fé poderá a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das 

custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de abril 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000081-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000081-98.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 8.437,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIS ANTONIO 

TEIXEIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter sofrido acidente de 

trânsito que resultou na sua invalidez permanente. Com a inicial (ID 

11351168) foram colididos documentos via PJE. A inicial foi recebida (ID 

11410568), oportunidade em que fora determinada a citação da requerida. 

O requerido ofertou contestação (ID 12207457), alegando preliminarmente 

a falta de interesse de agir requerendo, por fim, a improcedência do 

pedido, sob o fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos 

do seu direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

conforme ID 12559621. DECIDO. Passo a apreciar a matéria preliminar 

arguida pelo demandado. Não há que se falar em ausência de interesse de 

agir porque a vítima do acidente, ora autora, não é obrigada a exaurir a 

estância administrativa pra buscar a tutela jurisdicional, uma vez que o 

acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental do individuo, em 

consonância com o preceituado no art. 5º da Constituição Federal. Desse 

modo, não há como acolher a preliminar de carência da ação por ausência 

de interesse processual, haja vista a plena demonstração do binômio 

necessidade/utilidade da parte autora para a presente demanda. Rejeito, 

portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não havendo outras 

questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO POR SANEADO. 

Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez permanente da 

parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente de trânsito 

mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização de prova 

pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT) 

como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 300,00 

(trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte Requerida, 

mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por parte da 

requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe data para 

a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado de 

intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente seja 

comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação juntada aos 

autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 18 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002794-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE LIMA DA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002794-80.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: REGIANE DE LIMA 

DA SILVA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial (ID 10274384) foram colididos documentos via PJE. A inicial 

foi recebida (ID 10377066), oportunidade em que fora determinada a 

citação da requerida. O requerido ofertou contestação (ID 11907012), 

alegando preliminarmente a ausência de laudo do IML, requerendo, por fim, 

a improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter provado 

os fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, conforme ID 12495086. DECIDO. Inicialmente, 

consigno que é dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Rejeito, portanto, a preliminar levantada 

pela parte ré e, não havendo outras questões processuais pendentes, 

DECLARO O FEITO POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como 

sendo a efetiva invalidez permanente da parte autora, decorrente das 

lesões sofridas no acidente de trânsito mencionado na inicial. Defiro o 

pedido e determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. 

TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT) como médico perito, razão por 

que, FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos 

antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em juízo no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se o médico perito 

nomeado para que designe data para a realização da pericia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes. Igualmente seja comunicado o Sr. perito que terá livre 

acesso a documentação juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 

18 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003273-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003273-73.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.137,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELICA DO NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial (ID 10929459) foram colididos documentos via PJE. A inicial 

foi recebida (ID 0937430), oportunidade em que fora determinada a citação 

da requerida. O requerido ofertou contestação (ID 11712624), alegando 
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preliminarmente a ausência de laudo do IML, requerendo, por fim, a 

improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter provado os 

fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, conforme ID 12491528. DECIDO. Inicialmente, consigno que é 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não 

havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 

5929-MT) como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 18 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179080 Nr: 1126-08.2014.811.0004

 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: Neilieny Pereira da Silva, Neivander Morais Souza, 

Valdenite Vergílio dos Santos Jacinto, Roberto Carlos Francisco Rosa, Rita 

Pires de Menezes, Raquel Gomes Lopes, Valdivino de Sousa Pinto, 

Valdirene Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson da Silva Carvalho - 

OAB:MT 16.588, Weily Silva Santos - OAB:MT 14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada/requerente para apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015. 

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 3.Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 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

 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

 Vistos.

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO, para que surta seus efeitos legais, 

haja vista que estão bem resguardados os interesses da adolescente. 

SUSPENDO O PROCESSO, pelo prazo de 3 meses, conforme requerido, 

sem prejuízo da juntada dos laudos da genitora. Saem os presentes 

intimados. Sentença publicada em audiência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197787 Nr: 2365-13.2015.811.0004

 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: Maria Rodrigues da Silva, Romulo Edmundo da Silva, 

Gláucio Bosco da Silva, Celia Aparecida Rodrigues da Silva, Antonio 

Carlos Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, BB 

Seguros de Crédito Protegido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 5771, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA - OAB:24549/MT, Amanda Silva Souza - OAB:23131/0, 

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE 

CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:OAB/MT 16988, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 

17486, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, TAKECHI 

IUASSE - OAB:6113-A/MT

 Vistos.

 Verifico dos autos que a testemunha WENDELL. SANCHEZ LACERDA foi 

devidamente intimada e não compareceu ao ato, conforme certidão de fl. 

392. Bem assim, o teor da certidão da Gestora judicial denota que a 

testemunha é renitente em cumprir sua obrigação de atender ao comando 

do Poder Judiciário, fl. 393. Por isso mesmo, DETERMINO A CONDUÇÃO 

COERCITIVA DA TESTEMUNHA WENDELL. SANCHEZ LACERDA para 

audiência que DESIGNO PARA O DIA 03 DE MAIO DE 2018, ÀS 14h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO). Os custos das diligências do Oficial de 

Justiça deverão ser arcadas pela testemunha faltosa. Saem os presentes 

intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241257 Nr: 127-50.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COL, VLDS, FODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Vistos.

 À luz dos elementos probatórios constantes dos autos, em especial dos 

estudos psicossociais já realizados, DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA de 

Davi Oliveira de Morais, Felipe Tayllo Oliveira de Morais, Carlos Gabriel 

Oliveira Morais e Khetelly Dionilce Oliveira Morais aos avós maternos 

VALDOMIRO LEITE DOS SANTOS e FLOZINA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, 

nos termos do art. 33, ECA, servindo cópia desta decisão como TERMO DE 

GUARDA PROVISÓRIA. Por fim, DETERMINO seja realizado estudo 

psicossocial com o requerente, inclusive devendo ser indagado sobre a 

declaração prestada à Defensoria Pública de Querência às fls. 67/69, 

sobre a guarda ficar com os avós maternos, deprecando-se à comarca de 

Querência, com urgência. Após a juntada da precatória aos autos, vista 

às partes para oferecimento das ALEGAÇÕES FINAIS. Saem os presentes 

intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177616 Nr: 11872-66.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ézio Gerin, Jandira Mapeli Gerin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, Gilvan Gomes Barros, 

José Clemilton Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, DEMIAN 

HENRIQUE GERIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho - 

OAB:OAB/DF 1598-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSE CARLOS CARVALHO - OAB:, Rafael Beraldo 

Barros - OAB:MT 12.970
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem acerca da petição do perito, 

encartada as fls.1750, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273805 Nr: 3426-98.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Verifica-se que a peça inaugural não preenche os requisitos mínimos 

da petição inicial exigidos pelo art. 319, CPC/2015.

2. Todavia, oportunizada a emenda da inicial, a Autora não apresentou 

nenhum documento capaz de comprovar a renda ou endereço completo 

do Requerido, limitando-se, equivocadamente, a juntar comprovantes dos 

próprios rendimentos

3. Desta feita, tendo em vista que a petição inaugural sequer possibilita a 

citação do Requerido, FALCULTO à parte Autora pela segunda e 

derradeira vez, a EMENDA DA INICIAL, nos termos do que preceitua o art. 

319, CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar o endereço 

e domicilio completo do Requerido, a fim de possibilitar a citação e o 

prosseguimento regular do feito, bem como, juntar aos autos documento 

comprobatório da renda do Requerido que justifique os alimentos 

provisórios pleiteados, em sede de tutela de urgência, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do art. 321, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189373 Nr: 9794-65.2014.811.0004

 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: Luzilerne de Fátima Sousa

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

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

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:Oab/MT 

4.062

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por LUZILERNE DE FÁTIMA SOUSA em 

desfavor das CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (CEMAT), 

sustentando residir há anos na Rua 28, nº. 290, Quadra 51, nesta cidade 

de Barra do Garças.

2. Afirma que há alguns meses começou a ocorrer a troca de padrões de 

energia elétrica na rua em que reside, o que foi feito sob o argumento de 

que estes se encontravam em mau estado de conservação. Relata que no 

momento da troca do seu padrão de energia foi informada pelo funcionário 

da requerida acerca da violação de 02 (dois) lacres, de modo que na 

sequência foi surpreendida com o recebimento do Termo de Ocorrência e 

Inspeção de nº. 294985, o qual foi emitido na data de 06 de maio de 2014, 

prevendo a data de 01/08/2014 para a realização da avaliação técnica do 

medidor pela empresa RELUZ, sediada em Contagem-MG.

 3. Assevera que após a realização da referida avaliação, foi emitida a 

notificação extrajudicial de nº. 20141355129088-07-2, informando sobre a 

irregularidade observada no medidor, mais precisamente sobre a 

constatação da existência de MD PONTE DE BORNE, o que interfere 

diretamente na apuração do efetivo consumo de energia elétrica, tendo 

sido avaliada uma diferença a pagar no montante de R$ 4.207,71 (quatro 

mil duzentos e sete reais e setenta e um centavos).

4. Discorre acerca do seu inconformismo com relação ao resultado da 

inspeção realizada no medidor de energia, argumentando que a avaliação 

em outro estado da federação inviabilizou o seu acompanhamento e, 

assim, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

 5. Ao final, requer seja julgada procedente a pretensão deduzida na 

inicial, a fim de que seja declarado inexistente o débito referente às 

diferenças apuradas, bem como condenada a parte requerida no 

pagamento do valor de 40 salários mínimos a título de indenização por 

danos morais. Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/37.

6. Na decisão de fls. 38/41 foi deferido o pedido liminar, tendo sido 

determinado à requerida a abstenção da interrupção do fornecimento de 

energia elétrica em razão do débito discutido neste feito.

7. Citada, a parte ré apresentou contestação às fls. 48/59, argumentando 

a legalidade dos procedimentos adotados, bem como a inexistência de 

dano indenizável e a impertinência da inversão do ônus da prova. Pugna 

pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Documentos às fls. 

61/86.

8. O feito foi saneado à fl. 93, tendo sido determinada a intimação das 

partes para especificação das provas a serem produzidas. A requerida 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 96), enquanto a parte autora 

deixou de se manifestar, fl. 97. À fl. 98 foi constatada a possibilidade de 

julgamento do feito no estado em que se encontra, intimando-se as partes 

em atenção ao princípio da lealdade processual. Ato contínuo foi dado 

despacho chamando o feito à ordem, no intuito de determinar a intimação 

da ré para se manifestar requerendo o que entender de direito para a 

comprovação da responsabilidade da autora pelas irregularidades 

observadas, em observância ao que dispõe o art. 373, §1º, CPC/2015, fl. 

103, deixando de se manifestar (fl. 107).

9. Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

10. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DO MÉRITO

11. Inicialmente, infere-se dos autos verdadeira relação de consumo 

havida entre a concessionária de serviço público e a usuária do 

respectivo serviço, incidindo, portanto, as regras do Código de Defesa do 

Consumidor na espécie. Com efeito, presentes os requisitos legais 

hipossuficiência da parte autora e verossimilhança de suas alegações, de 

rigor a inversão do ônus da prova (C.D.C., art. 6º, VIII).

12. Desse modo, INVERTO o ônus da prova.

13. A celeuma do caso está em aferir a existência ou não de débito 

decorrente de fraude no medidor de energia elétrica.

14. Pois bem.

15. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa N° 

414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica, que assim disciplina acerca da responsabilidade do 

consumidor (art.167):

 “I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos 

na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação 

das instalações ou do uso inadequado da energia;

 II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao 

recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de 

grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto 

tarifário referido no art. 107;

 III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema 

elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular 

ou deficiência técnica da unidade consumidora; [...]

 IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da 

distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando 

instalados no interior de sua propriedade. (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012);

 Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos 

equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, 

salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

16. Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia 

elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as 

exigências do art. 129 da Resolução Normativa 414/2010, que dispõe o 

seguinte no seu § 1º:

 “A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, 

elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

 II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal;

 III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 
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solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

 IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

 V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

 a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos”.

17. No caso concreto, verifica-se que a parte ré emitiu notificação 

extrajudicial (fl. 24) e Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (fls. 32/33).

18. Contudo, em que pese tenha observado o cumprimento das exigências 

do art. 129 da Resolução Normativa, extrai-se do TOI de fls. 32/33 que a 

localização do medidor é externa ao imóvel, fato que impede seja o 

consumidor responsabilizado por possíveis defeitos e fraudes, salvo se 

comprovada a sua autoria.

 19. In casu, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que a 

irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela 

consumidora, tornando-se descabida a cobrança dos valores apurados.

 20. Nesse ponto, importante registrar que a perícia administrativa não é 

absoluta, sendo insuficiente para respaldar a legalidade da cobrança, 

posto que foi realizada unilateralmente, uma vez que na prática não 

viabilizou a participação da consumidora, além de ter ocorrido longe das 

vistas do órgão judicial.

 21. É certo que caberia à concessionária, notadamente em razão da 

inversão do ônus da prova, comprovar que a autora foi a responsável 

pela avaria no equipamento, todavia, nada demonstrou nesse sentido. Ao 

contrário, fez constar expressamente na análise da reclamação de fl. 30 o 

seguinte: “É importante esclarecer que a Concessionária não está 

imputando ao responsável pela unidade consumidora em questão a autoria 

da irregularidade encontrada (...)”, ficando evidente a inexistência de 

elementos capazes de comprovar a responsabilidade da titular da unidade 

consumidora pelas irregularidades encontradas.

 22. Em consonância com o que foi dito é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE DO 

MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA AO CONSUMIDOR - NÃO 

COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - NÃO ALTERAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Apenas se houver 

prova de que a irregularidade no medidor de energia, impedindo a correta 

aferição do uso, foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a 

cobrança emitida. A suspensão do fornecimento quando o débito resultar 

de suposta fraude apurada de forma unilateral pela concessionária é 

indevida e gera danos morais indenizáveis. O valor deve ser fixado com 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. A 

correção monetária e os juros permanecem conforme estabelecidos na 

sentença, cujos termos foram mantidos na via recursal.” (AgR 

18011/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, 

Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO 

EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE 

QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO 

DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR 

DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ 

– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o 

apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de 

energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, 

porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos 

equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor” 

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)” (Ap 

43189/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

23. Salienta-se, outrossim, que o ônus da atividade empreendida é da 

concessionária, não podendo ser imputado à autora a responsabilidade 

pela inoperância do medidor.

 24. Por fim, merece registro o fato de que foi oportunizado à parte ré a 

solicitação de novas provas e medidas com a finalidade de comprovar a 

responsabilidade da consumidora pelas irregularidades observadas no 

medidor, o que, entretanto, não foi feito, conforme certificado à fl. 107.

 25. Dessa forma, ausente a comprovação de responsabilidade da 

requerente pela ocorrência de fraude/violação no medidor, não há como 

considerar válido e exigível o débito proveniente de revisão unilateral de 

faturamento.

 DO DANO MORAL

26. Dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse 

existencial concretamente merecedor de tutela ”. Nesse particular, leciona 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO (p. 105):

"dano moral é a "dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrios em seu bem 

estar."

 27. No caso sob exame, considerando a imputação de fraude, acrescida 

de cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por 

certo, representam situações que fogem à normalidade, ultrapassando o 

mero dissabor, implicando, por conseguinte, na obrigação de indenizar.

 28. Destarte, a compensação da autora pelos danos extrapatrimoniais 

sofridos é medida que se impõe.

29. Passo à quantificação do dano.

30. Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida 

patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento 

sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir a reiteração da 

prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da 

vítima, mostrando-se indispensável a análise dos fatos concretos 

apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade 

econômica das partes.

31. Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça :

“A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não 

se justificando que a reparação venha a constituir em enriquecimento 

indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às 

suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de 

orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica 

atual e às peculiaridades de cada caso”.

32. A quantificação dos danos morais deve levar em consideração as 

circunstâncias de cada caso concreto, de modo que na hipótese em 

análise, embora tenha sido emitida fatura de cobrança dos valores 

apurados por ocasião da perícia, não houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica e nem negativação do nome da requerente.

 33. Dito isso, levando-se em consideração a condição social e material 

dos envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem 

como o caráter pedagógico da medida, entendo justa a compensação por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, com juros 

de mora a contar do evento danoso , considerado este a data da 

notificação extrajudicial de fls. 24/28 (18/07/2014), e correção monetária a 

partir do arbitramento do dano .

DISPOSITIVO

34. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e por conseguinte:

? DECLARO a inexistência do débito de R$ 4.498,77 (quatro mil 

quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), 

discriminado na fatura de fl. 46;

? CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora 

LUZILERNE DE FÁTIMA SOUSA, devendo incidir juros de mora partir do 

evento danoso, 18/07/2014, e correção monetária a partir da publicação 

desta sentença.

35. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.

 36. DEIXO de condenar a parte autora no pagamento das custas e 

honorários, uma vez que houve apenas a redução do valor pleiteado a 

título de danos morais.

37. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 177482 Nr: 11705-49.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onésio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. de Medeiros e Cia Ltda, Banco do Brasil 

s/a, Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de débito c/c cancelamento 

de protesto indevido e indenização por danos morais ajuizada por ONÉSIO 

RIBEIRO em face de M.S. DE MEDEIROS E CIA LTDA-ME, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICREDI e BANCO DO BRASIL S/A, 

afirmando ter sido surpreendida com diversas notificações de protestos 

referentes a boletos emitidos pela primeira empresa demandada (duplicata 

mercantil), tendo como cedentes as instituições financeiras requeridas, 

embora não tenha realizado nenhuma transação comercial com a parte ré, 

razão por que registrou a ocorrência junto à Delegacia de Polícia de Barra 

do Garças (B.O. 2013.296852). Ressalta que como consequência dos 

protestos teve seu crédito negativado junto ao Banco Bradesco, o que lhe 

ocasionou inúmeros prejuízos. Em sede de tutela antecipada, requer o 

cancelamento dos protestos e, como consequência, a exclusão das 

restrições dos órgãos de proteção ao credito e, ao final, a procedência da 

pretensão inicial, com a condenação das requeridas no pagamento do 

valor equivalente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos a título de 

indenização por danos morais. Documentos às fls.16/44.

2. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido à fl. 70. Citada, a 

requerida SICREDI apresentou contestação às fls. 71/73, arguindo 

preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o 

argumento de que não possui responsabilidade pelo alegado protesto 

indevido, uma vez que atuou como mero mandatário de cobrança. 

Discorre, ainda, sobre a inexistência de comprovação do alegado 

protesto, bem como de eventual excesso da sua parte como mandatária. 

No mérito, argumenta não haver provas quanto à negativação, assim como 

dos alegados danos morais sofridos. Requer o acolhimento da preliminar 

ou, alternativamente, a improcedência da pretensão inicial e a aplicação de 

multa por litigância de má-fé em desfavor do requerente. Documentos às 

fls. 74/99.

3. O BANCO DO BRASIL S.A. ofereceu contestação às fls. 102/122, 

alegando igualmente a sua ilegitimidade, sob o argumento de que atuou 

como mero mandatário da primeira requerida, de modo que sua atuação 

fica por conta e risco do próprio mandante. Também discorre sobre a falta 

de interesse de agir do requerente, alegando, para tanto, que no 

desempenho da qualidade de mandatário não cometeu nenhuma 

ilegalidade. No mérito, reafirma o descabimento de responsabilização pelo 

protesto do título, tendo em vista que sequer participou da relação 

negocial, bem como a inocorrência de prática apta a provocar os alegados 

danos morais, os quais também sustenta não terem sido comprovados. 

Pugna pelo acolhimento das preliminares e extinção do feito e, de maneira 

alternativa, pela improcedência da pretensão inicial. A contestação veio 

acompanhada dos documentos de fls. 123/159.

 4. Impugnação à contestação às fls. 162/165. Frustradas as tentativas de 

citação pessoal da empresa M.S. DE MEDEIROS E CIA, foi deferido o 

pedido de citação por edital (fls. 200/201). Decorrido o prazo sem 

manifestação da empresa demandada, foi-lhe nomeado curador especial, 

tendo sido apresentada contestação por negativa geral às fls. 209/210. 

Designada audiência de conciliação/mediação, não foi possível a 

composição das partes (fl. 215). Em seguida, o feito foi saneado, 

constatando-se a possibilidade de julgamento antecipado, fl. 248.

5. Após, vieram-me conclusos para sentença.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. No caso concreto, a parte autora não alega nenhum tipo de vício no 

título, mas, sim, a sua própria inexistência, firme no argumento de que não 

realizou negociação alguma com a empresa demandada, desconhecendo 

a origem das cobranças.

8. De outro norte, as instituições financeiras requeridas fundamentam a 

ausência de legitimidade para compor o polo passivo, sob o argumento de 

que sua atuação se restringiu à de mandatárias do credor, não possuindo 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes das cobranças e 

possíveis protestos indevidos.

9. Nesse ponto, convém registrar que no caso de endosso-mandato 

ocorre uma espécie de autorização, por meio da qual alguém recebe um 

crédito em nome do credor.

 10. E nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em 

sede de Recurso Especial repetitivo, quanto à responsabilidade solidária 

do endossatário (Banco) por eventuais danos morais e materiais. A 

propósito, confira-se:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR 

ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO 

ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do 

CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que 

recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se 

extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, 

como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento 

anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não 

provido.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

11. Disso se extrai que, caso o título protestado não apresente higidez, a 

instituição financeira beneficiada pelo endosso-mandato possui 

legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória e, por 

consequência, responder pelos danos causados.

12. Especificamente quanto à hipótese dos autos, não há cópia do título de 

crédito (duplicata mercantil) e comprovação de aceite, de modo que não é 

possível aferir sequer a legalidade ou não da cobrança, posto que a 

própria dívida não foi comprovada.

 13. Importante registrar que não se pode imputar à parte autora o ônus de 

comprovar a ausência de relação jurídica com a empresa, por tratar-se de 

verdadeira prova negativa. Em verdade, cabia à parte ré demonstrar a 

autenticidade da relação contratual e, por conseguinte, a existência do 

título de crédito que rendeu ensejo ao protesto, todavia não o fez. 

Restringiram-se as instituições financeiras em alegar que agiram tão 

somente como mandatárias da empresa, sem ultrapassar os limites do 

mandato, justificando que não foram informadas acerca de qualquer 

problema ou quitação do débito.

14. Assim, fica evidente que os bancos não comprovaram a higidez do 

título, deixando de demonstrar que se certificaram quanto à real existência 

da relação jurídica, do que decorre a sua responsabilização por eventuais 

danos morais provocados à parte autora em razão do protesto de título 

inexigível.

 15. Logicamente, não tendo sido comprovada a negociação entre as 

partes, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica e a 

análise dos alegados danos morais causados ao requerente.

 DO DANO MORAL

16. É sabido que o dano moral se configura na violação aos direitos da 

personalidade. A propósito, confira-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho 

acerca do tema:

“(...) o dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é que a 

agressão à dignidade humana (...) Só deve ser reputado como dano moral 

a dor, vexame, sofrimento, 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 do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo (...)”. (Programa de 

Responsabilidade Civil, 8 ª Ed – São Paulo: Atlas, 2008, p.83/84)

17. No caso concreto, embora tenha sido comprovada a emissão de 

avisos de cobrança, dando conta de que o a inadimplência dos valores 

cobrados ensejariam o protesto (fls. 23/27), não consta nos autos 

qualquer documento que comprove que houve, de fato, o protesto da 

dívida e a negativação do nome do autor. Foi juntado apenas o extrato de 

fl. 28, que atesta a existência de um título protestado, sem que tenha sido 

feita referência ao credor da dívida, inviabilizando a compreensão de que 

a ordem foi emanada por algum dos requeridos. O valor constante do 

referido extrato, inclusive, não guarda correspondência com os valores 

cobrados por meio dos demais documentos de fls. 23/27.

18. É certo, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de 

demonstrar a ocorrência dos mencionados danos morais, nem sequer dos 
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fatos que teriam provocado esses danos, vale dizer, dos protestos, de 

modo que a mera cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar 

dano moral indenizável.

 19. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – 

SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA 

COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO 

ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da 

cobrança realizada. Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, 

por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não 

resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial 

não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado 

maiores abalos ao direito da personalidade da autora, que sequer realizou 

o pagamento da cobrança. O recurso de embargos de declaração não é 

instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada 

omissão, contradição e/ou obscuridade.” (ED 6805/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

20. Vale registrar que embora o requerente sustente, na impugnação à 

contestação (fl. 163), que temendo a negativação do seu nome, promoveu 

o pagamento dos valores indevidos cobrados, razão por que inicialmente 

os títulos não foram protestados, também não se desincumbiu do encargo 

de comprovar suas alegações, já que o feito não foi instruído com nenhum 

comprovante de pagamento.

21. Pelo que foi dito, a improcedência do pedido de indenização por danos 

morais é medida que se impõe.

 22. Por fim, não merece amparo o pedido de condenação da parte autora 

em multa por litigância de má-fé, uma vez que não se observa a 

ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 77, §2º, CPC/2015.

DISPOSITIVO

23. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte:

? DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos 

títulos de crédito que ensejaram as cobranças de fls. 23/27, protocolos 

363283, 363332, 364487, 364647 e 364720;

? DETERMINO o cancelamento de eventuais protestos decorrentes dos 

referidos instrumentos;

? JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

24. Em razão da sucumbência reciproca, CONDENO as partes em litígio no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 

85, §2º, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta 

por cento) pelos requeridos (solidariamente) e 50% (cinquenta por cento) 

pelo autor.

 25. No que diz respeito ao requerente, uma vez que beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas 

verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (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 da requerente.

26. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262647 Nr: 14652-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirlei Brito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a 

manutenção da parte embargante na posse do imóvel litigioso, com 

fundamento no art.678, CPC/2015.8.CITE-SE os requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14h30 (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).9.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015.10.Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 11.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28758 Nr: 921-96.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ALVES DA COSTA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, PARA QUE ESTE 

FIQUE CIENTE E SE MANIFESTE SOBRE A PENHORA ON-LINE EFETUADA 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho/Decisão: VISTOS. 1. INTIME-SE o executado quanto a 

constrição de fls. 69 por edital. 2. Em seguida, INTIME-SE a Fazenda 

Pública para apresentar planilha atualizada do débito remanescente. FIXO 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação, inclusive para verificar se o saldo bloqueado é suficiente 

para satisfazer a obrigação remanescente. 3. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 22 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229766 Nr: 8922-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COSME DE PAULA BARBOSA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: VISTOS.1.Depreende-se dos autos que foram 

infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal da parte 

requerida.2.Dessa forma, DEFIRO a citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, conforme requerido à fl. 66.3.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 43 de 636



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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 06 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271359 Nr: 1862-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$36,00(TRINTA E SEIS reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229555 Nr: 8799-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$36,00(TRINTA E SEIS reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196994 Nr: 1838-61.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 Irmãos Comércio de Tintas Ltda, Antônio 

Carlos de Oliveira, Aldemir Lopes de Amorim, F-Bio Carlos de Oliveira, 

Fabiana Carla de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 2 IRMÃOS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, 

CNPJ: 05757599000126, atualmente em local incerto e não sabido 

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 88842444804, Rg: 8.950.450-1, 

Filiação: Abrão Elias de Oliveira e Delmira Fernandes de Oliveira, data de 

nascimento: 11/10/1956, brasileiro(a), natural de Macaubal-SP, casado(a), 

comerciante/fazendeiro, Telefone 3401-9957, atualmente em local incerto 

e não sabido F-BIO CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 89160070110, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ALDEMIR LOPES DE 

AMORIM, Cpf: 03118041102, Rg: 2090725-7, Filiação: Realino Pires de 

Amorim e de Lucimar Lopes de Amorim, data de nascimento: 11/07/1979, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, vaqueiro, 

Telefone 3406-1009 e atualmente em local incerto e não sabido FABIANA 

CARLA DE OLIVEIRA, Cpf: 99479184168, Rg: 35.549.711-1, Filiação: Maria 

da Penha da Silva de Oliveira e Antônio Carlos de Oliveira, data de 

nascimento: 12/11/1983, brasileiro(a), natural de Fernandopolis-SP, 

solteiro(a), advogada. 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: 04/03/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de 2 IRMÃOS COMÉRCIO DE 

TINTAS LTDA, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Falta de Recolhimento do ICMS 

Garantido Integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20145335/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.934,14

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 3615-28.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ribeiro da Silva, Abner Henrique Ribeiro 

Lima, Anne Cristina Ribeiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Henrique Gomes Marques, para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207918 Nr: 8269-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199, Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Priscila 

Tauil Adolfo, para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel 

CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle 

sobre os prazos de devolução de autos em carga, providenciando a 

cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, por 

correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 44 de 636



cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232730 Nr: 11022-07.2016.811.0004

 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: Casa e Conforto Móveis Planejados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Rondom Vorba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Rodrigo Tauil Adolfo, para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166964 Nr: 9577-90.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. de Almeida Miguez - Me, Cintia Rodrigues 

de Almeida Miguez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Rodrigo Tauil Adolfo, para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258582 Nr: 11874-94.2017.811.0004

 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: EFdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdOeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Silvana 

Paula Gomes, para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273378 Nr: 3198-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVADETE RODRIGUES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 5916-11.2009.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio de Azevedo Amorim - 

OAB:5.957/PE

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Tânia 

de Fátima Fante Cruz, para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275007 Nr: 4088-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 
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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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245845 Nr: 3470-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edejane Santana Couto, Keila Santana Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adjar Moraes do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Henrique Gomes Marques, para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234230 Nr: 12191-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Gonçalves e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273233 Nr: 3104-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano César do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269877 Nr: 932-66.2018.811.0004

 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: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Henrique Gomes Marques, para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248066 Nr: 4927-24.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Nascimento Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Walter 

George Ramalho de Lima, para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1307 Nr: 2230-31.1997.811.0004

 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: TIBIRIÇÁ FERREIRA DA SILVA, Manoel Ferreira da Silva, 

Juarez Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de DORESTINA MARIA FERREIRA, 

Espólio de EUSTÁQUIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:4471, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Wmarley Lopes Franco, para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 
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por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161342 Nr: 2208-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanoela Gomes de Oliveira Durando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Ferreira da Silva, Zenaide Custódio 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Jorge 

Luiz Correa Martinelli, para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95082 Nr: 8844-32.2009.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do setor de arquiv. 

Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da 

parte autora, que solicitou o desarquivamento, para se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 dias, sob 

pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271306 Nr: 1827-27.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:46582, Thalita Barbosa de Souza Luz - OAB:23.724

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264464 Nr: 15806-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grazieli de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação da parte autora para que se manifestem no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71496 Nr: 4774-40.2007.811.0004

 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): João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO 2.484, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação da parte autora para que se manifestem no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223285 Nr: 4843-57.2016.811.0004

 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: Valdemar de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Henrique Gomes Marques, para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220326 Nr: 3023-03.2016.811.0004

 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: Tatiane Rauria Salles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Petróleo T. B. . Ltda, Banco Itaú 

S/A da Comarca de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 
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judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 859 Nr: 274-14.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lille Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silvério Duarte, Vicente Furbino Bretas 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267288 Nr: 17522-55.2017.811.0004

 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): Supermercado Cogal Importação & Exportação 

Ltda, Ademar de Souza Silva, Sildimar Silveira Sousa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239553 Nr: 15928-40.2016.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Paulo 

Emilio Monteiro de Magalhães, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168346 Nr: 11406-09.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Luciana Neves e Silva, para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73051 Nr: 6261-45.2007.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Nero Saboia, Renata Nero dos Santos, Gabriel 

Nero Saboia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Souza Saboia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Jussara Maria Fonseca S. Lira, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259047 Nr: 12198-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Savio Pereira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Navarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Júnior 

César Coelho da Silva, para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161342 Nr: 2208-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanoela Gomes de Oliveira Durando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Ferreira da Silva, Zenaide Custódio 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Jorge 

Luiz Correa Martinelli, para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219526 Nr: 2520-79.2016.811.0004

 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: AFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdcFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Izadora Lopes Nogueira Reis, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209713 Nr: 9386-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldimar Divino Dutra, Valdomiro Figueiredo 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Dioz Silva Neto - 

OAB:MT 19.337/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Hallex 

Sandro Mingoti Rêgo, para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213752 Nr: 11739-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Figueiredo Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Souza Silva, Matusalém do Carmo de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Dioz Silva Neto - 

OAB:MT 19.337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Hallex 

Sandro Mingoti Rêgo , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171974 Nr: 4792-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina de Fátima Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Morais da Silva, Necione Freitas Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 

Onélia Francisca Guimarães - OAB:12.826/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Hallex 

Sandro Mingoti Rêgo , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23092 Nr: 560-16.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091, JURIVÊ RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:8607/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Fran 

Karlos de Oliveira, para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232558 Nr: 10867-04.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Divino Bento de Aguiar

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Edilzete Gomes Morais de Abreu, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186124 Nr: 7197-26.2014.811.0004

 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: Aurea Maria de Castro, Aparecida de Fatima Pereira da 

Silva Menezes, Alvaricio Normanha da Silva, Adão Gonçalves Coelho, 

Antonio Joaquim da Silva, Antonio Rodrigues de Oliveira, Claudionor Luis 

Freitas Dominguês, Brigida Pereira da Silva, Indalécio Aguiar Oliveira, 

Joaquina Angelica de Oliveira, Francisco Luiz de Assunção, Francisco 

Vitorino Rocha, Luiz Davi Barbosa, Maria de Fatima da Mata, Ronair 

Pessoa Magalhães, Walter Luiz Teixeira, Manoel Ferreira de Santana, 

Severino de Sousa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Débora 

Suzana Ramos de Moraes Armando, para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 51345 Nr: 1362-72.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Euripa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Celso 

Matins Spohr, para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99061 Nr: 4067-67.2010.811.0004

 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: João Carlos Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Antonio Joaquim P. de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573- B-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Anderson Adiel Postal , para que devolva os autos acima epigrafados em 

até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, 

§2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170611 Nr: 3031-82.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner B. Resende, Wagner Borges Resende
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275298 Nr: 4278-25.2018.811.0004

 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: Hitalo Hudson Pereira Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo o requerente informar o ponto que 

entende equivocado na perícia realizada administrativamente, bem como 

juntar aos autos outro laudo ou documento capaz de controvertê-la, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art.321, CPC/2015, sob 

pena de indeferimento.12. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274361 Nr: 3717-98.2018.811.0004

 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: Laine Rhaymora Moreira de Sousa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 26 DE 

JUNHO DE 2016, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275383 Nr: 4344-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramiro Cirqueira Peres Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275393 Nr: 4354-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275380 Nr: 4341-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Magno Tolotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275390 Nr: 4351-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Cristina Mariano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275363 Nr: 4325-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiene de Jesus Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275375 Nr: 4337-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275371 Nr: 4333-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Gomes dos Santos, Jhonatan Queiroz 

Marques da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275369 Nr: 4331-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicios Mariano Sanches, Maria 

Regina Mariano Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275360 Nr: 4322-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Karlota Silva de Souza, Tafaniel do 

Carmo Pegado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275358 Nr: 4320-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogélio Souza Leguizamon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, visto que se trata 

de renomada Faculdade localizada neste município e nos autos não restou 

comprovada a sua incapacidade econômica.

2. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290/CPC15.

 3. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269087 Nr: 370-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário de Sousa Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, MARINA BELANDI SCHEFFER - OAB:3232 

AC, Roberto Duarte Junior - OAB:2485/AC

 VISTOS.
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1. Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo a decisão de fl. 60, 

tendo em vista que o feito deve correr como liquidação de sentença, em 

razão de se tratar de sentença proferida em ação civil pública, a qual se 

constitui em decisão genérica, carecendo de liquidez para propiciar a ação 

de cumprimento de sentença.

2. Desta feita, recebo a presente ação como liquidação de sentença.

3. SOLICITE-SE a devolução da Carta Precatória enviada, independente de 

cumprimento.

 4. CITEM-SE os requeridos, nas pessoas de seus advogados ou da 

sociedade de advogados a que estiverem vinculados, para, querendo, 

apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 511 do CPC/2015.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

6. Citem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1293 Nr: 2545-25.1998.811.0004

 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): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler, Espólio de Oswaldo 

Soler

 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: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A, MICHEL RODRIGUES RIBEIRO - OAB:12843/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor 

de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser recolhida através 

de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212484 Nr: 10958-31.2015.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069 e 84.400, Breiner Ricardo 

Diniz Resende - OAB:84.400-MG

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca dos documentos novos 

colacionados aos autos pelo requerido, conforme fls. 53/68.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188343 Nr: 8960-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via 

DJE, para informar nos autos os dados bancários para expedição do 

alvará de transferência de numerários, determinado na sentença de folhas 

147/148, no prazo de 05 ( cinco) dias, como Nome, CPFou CNPJ, Nº do 

Banco, nome do Banco, numero de agencia, numero da conta corrente ou 

poupança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156027 Nr: 8206-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Anchieta Bauer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Intimação da parte executada, para no prazo de 05 dias efetuar o 

recolhimento das custas processuais, sendo custas judiciais no valor R$ 

138,20 e taxa judiciária no valor de R$ 153,96 , devendo ser recolhidas os 

dois valores em uma única guia , que deverá ser emitida no site do 

www.tjmt.jus.br e mais R$ 50,22 ao contador/distribuidor (não oficializado 

, depositar na conta corrente 52.600-2 Agência Banco do Brasil 7140-4) , 

conforme cálculos as fls. 320. Devendo comprovar nos autos o 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162109 Nr: 3165-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Franco Lopes, Deusdete Marinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macife S/A Materiais de Construção, Dioclecina 

Lina da Silva, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ANDRE DA MATA - 

OAB:10.521, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - OAB:13.613/O, 

Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, CINTIA ARBUÉS 

NERY DA SILVA - OAB:9.923-B, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:14.040, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INITMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, DA R. DECISÃO PROFERID Às folhas 111. ...." Vistos. 1. 

PRELIMINARMENTE, 2. Ante o silêncio das partes requeridas, regularmente 

citadas às folhas 43, 47, 48, 55, 73, 107, DECRETO-LHES as suas 

REVELIAS. 3. DETERMINO, ainda que a parte ré, MACIFE S/A MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO regularize a sua representação processual no 

prazo de 15 (quinze) dias, haja vista a renúncia de folhas 108/109. 

Intime-se. 4. Por outro lado, visando à finalização da lide, determino sejam 

as partes (autores e réus) intimadas para que compareçam no CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca para audiência 

de CONCILIAÇÃO que designo a data de 27 de JUNHO de 2018 ÀS 

13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).5. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 260439 Nr: 13253-70.2017.811.0004

 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: PVFS, FFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Beatriz Santos Brito 
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- OAB:OAB/MT N° 19223

 SENTEÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelas partes acima 

mencionadas.

Às fls. 13/13v foram deferidos os alimentos provisórios na quantia de 30% 

(trinta por centro)do salário mínimo, bem como designada audiência de 

conciliação.

Às fls. 22 e verso as partes transacionaram, requerendo a homologação 

do referido acordo, pactuando que o Requerido pagará a proporção de 

15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, a título de pensão 

alimentícia ao Requerente.

Ainda, ficou acordado que a guarda do filho será exercida na forma 

compartilhada.

Instado a se manifestar, o douto membro do Parquet, às fls. 26/27, opinou 

pelo acolhimento das cláusulas pactuadas e pela homologação do acordo 

firmado entre as partes.

Pois bem,

No caso em tela, afere-se que as partes são legítimas, estão regularmente 

representadas e os direitos do menor mostraram-se resguardados.

 DISPOSITIVO:

Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos acordados 

às folhas fls. 22 e verso, para que produzam os jurídicos e legais efeitos e 

em consequência JULGO EXTINTO o feito, com o julgamento do mérito nos 

termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015.

Sem condenação à custas, eis que foi deferido ao feito os benefícios da 

gratuidade da justiça com base nos artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275299 Nr: 4279-10.2018.811.0004

 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: Cristovão Ferreira Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE 

JULHO DE 2018, às 14h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015.

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245494 Nr: 3194-23.2017.811.0004

 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: BPMD, GM, AVMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260, Manuela Vieira Nemes - OAB:14.379

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEILA DA SILVA 

SOUSA FRANCO, para devolução dos autos nº 3194-23.2017.811.0004, 

Protocolo 245494, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215669 Nr: 255-07.2016.811.0004

 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: Liliane Cardoso Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santilia Duarte de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Hortalino Oliveira 

- OAB:MT 21.368, Maicom Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:MT-22.768

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUDINEI ADRIANO 

SPANHOLI, para devolução dos autos nº 255-07.2016.811.0004, Protocolo 

215669, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264862 Nr: 16093-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Hildeson Ferreira do Carmo, Suhaila Abder Rahim Mohammd

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 16093-53.2017.811.0004, 

Protocolo 264862, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270912 Nr: 1596-97.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. Ferreira Carmo, Hildeson Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 1596-97.2018.811.0004, 

Protocolo 270912, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254482 Nr: 9268-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Junqueira, Fabiana Junqueira, Silvana 

Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Pereira Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO FARIAS 

SANTOS DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

9268-93.2017.811.0004, Protocolo 254482, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222319 Nr: 4235-59.2016.811.0004

 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: C. E. A. F. I. Serviços e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeinab Mohmmad Tawfiq Turki Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Moreira Dias - 

OAB:13937/GO, Ronaldo Bretas Pereira Junior - OAB:32671/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WMARLEY LOPES 

FRANCO, para devolução dos autos nº 4235-59.2016.811.0004, Protocolo 

222319, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218483 Nr: 1936-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Carvalho Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vera Lucia Carvalho Santos, 

Adriana Carvalho dos Santos, Celio José Cella, Naiara Carvalho Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO 

CORBUCCI, para devolução dos autos nº 1936-12.2016.811.0004, 

Protocolo 218483, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213939 Nr: 11843-45.2015.811.0004

 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: Luzeni Teixeira Longuinho

 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 Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT, Procurador Geral 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 

11843-45.2015.811.0004, Protocolo 213939, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240870 Nr: 16940-89.2016.811.0004

 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: Eliezer Carlos da Silva, Idelma Jacinto Pereira Silva

 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 

16940-89.2016.811.0004, Protocolo 240870, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220328 Nr: 3025-70.2016.811.0004

 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: Aériton Wagner Castro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Renato de 

Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

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

Pontal do Araguaia - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3025-70.2016.811.0004, Protocolo 220328, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214736 Nr: 12292-03.2015.811.0004

 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: Maria Aparecida Marques Amorim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

12292-03.2015.811.0004, Protocolo 214736, 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.: 79975 Nr: 3370-17.2008.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Braga Comércio de Calçados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ame Calçados Ltda, Hsbc Bank Brasil S/A - 

Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que às fls. 216 manifestação da parte 

exequente que informa o levantamento dos valores por meio de alvará 

eletrônico, bem como requer a extinção da ação.

3. Após, os autos retornaram conclusos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Assim, declarar satisfeita a obrigação, bem como a extinção do feito é 

medida que se impõe.

6. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

 7. Custas processuais pelos executados na razão de 50% (cinquenta por 

cento) para cada.

8. DESAPENSEM-SE destes autos o processo de cód. 80611, nº 

3988-59.2008.811.0004 referente à Ação Anulatória de Título e 

Inexistência de Débito).

 9. Cumpridas as determinações acima e observado o trânsito em julgado 

desta decisão, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

 10. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255978 Nr: 10223-27.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vancarlos Assis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV Construtora e Empreendimentos Ltda Me, 

Willian Campolongo Rocha, Caixa Econômica Federal da Comarca de 

Brasília

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Marriet Silva de 

Oliveira - OAB:9619-mt, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. Diante das informações de que o perito nomeado mudou-se para o 

Estado de São Paulo devido a sua aprovação no programa de Mestrado da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 55 de 636



Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR (fls. 197/198), NOMEIO 

como perito, em substituição, o Engenheiro Civil, EDUARDO RODRIGUES 

WOLFF, podendo ser encontrado no endereço, Av. dos Lagos, nº. 2878 – 

Escritório WOLFF e ZACARELLI – Parque das Águas, na cidade de 

Primavera do Leste/MT, telefones: (66)99929-3369 e (66)98114-6065, 

e-mail: wolffengenharia@gmail.com.

2. CUMPRA-SE, integralmente, os demais termos da decisão de 

fls189/189v, observando-sos assistentes técnicos já indidos.

 3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248548 Nr: 5262-43.2017.811.0004

 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: Rosa Maria Saraiva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welves Konder Almeida 

Ribeiro - OAB:4950/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

 1. Diante da impugnação aoembargos à monitória (fls. 83/96), INTIME-SE a 

parte adversa para, querendo, manifestar, no prazo 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80611 Nr: 3988-59.2008.811.0004

 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: J. Braga Comércio de Calçados Ltda, José Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ame Calçados Ltda, Hsbc Bamerindus S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Fernando Mancini - 

OAB:1581/MT, GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor 

Público - OAB:

 9.Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, no que se refere à parte 

mencionada no item anterior. 10.Ademais, CONVERTO a presente ação de 

conhecimento em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e 

ss. do CPC/2015 para processamento do feito em relação ao saldo 

devedor remanescente.11.Assim, INTIME-SE a parte executada AME 

CALÇADOS LTDA, por meio de seu Defensor Público nomeado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo 

apresentado às fls. 230/230-v, acrescido de custas, se houver, sob pena 

de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios 

também no percentual de 10% sobre o valor da execução, conforme art. 

523, §1º, do CPC/2015.12.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 a Executada, conforme §3º, 523, CPC, na 

pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua 

revelia.13.Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.14.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258849 Nr: 12049-88.2017.811.0004

 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: PEdTRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdTR, JCdMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Coraza de Toledo 

Ribeiro - OAB:11592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

73/73-v.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 73/73-v, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Sem custas e sem honorários.

7. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153342 Nr: 4596-52.2011.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Garcia de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Glória da Silva Martins - 

OAB:10100/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Pereira de Lima - 

OAB:26.694/GO

 VISTOS.

 1. INTIME-SE o requerente para cumprir com o determinado de fl. 186.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244630 Nr: 2491-92.2017.811.0004

 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: Nilton Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR PRUDENTE CAMPOS 

SOUZA VERAS - OAB:OAB/MT 16.335, Carlos Alberto Pieper 

Espinola - OAB:15999-B/MT, Eunice Elisia Silva Oliveira - OAB:16.543 

MT, FABIO HENRIQUE PRADO CRUZ - OAB:21130MT, Gabriel David 

Martins Santana - OAB:OAB/MT 20788, JOAO BONFIM BARROSO - 

OAB:OAB/MT 12.874, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:, Murilo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Naiane Cavalcante Batista - 

OAB:22937/o, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:OAB/MT 

12.546

 13. Diante do exposto e de tudo mais consta, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, devendo a parte requerida fazer prova de que a interrupção na 

rede de energia elétrica decorreu de uma necessidade de intervenção 

emergencial na rede, bem como fazer prova de relatório ou documento 

hábil acerca do fornecimento de energia prestado na localidade em análise 

á época do ocorrido. 14. Em atenção ao princípio da lealdade processual, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão e, decorrido o prazo de 10 

(dez) dias, venham-me conclusos para o julgamento do feito. 15. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265908 Nr: 16718-87.2017.811.0004

 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: Sebastião Geraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina de Paula e Silva, Elem Cristina de Paula 
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e Silva, Fabio Glenio Alves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que as partes compuseram de forma 

amigável a definição da lide por meio do acordo de fls. 63/64.

 2. Contudo, verifico que as partes requeridas não estão regularmente 

representadas nos autos, uma vez que inexiste instrumento procuratório 

ad judicia juntado aos autos.

3. Assim, INTIME-SE a parte requerida, por meio do patrono subscritor de 

fls. 63-v, Dr. Samir Mahmud Castro Wadi, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos procuração judicial, nos termos do art. 104, CPC/2015, 

sob pena de indeferimento do acordo.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224826 Nr: 5791-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Darc Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:SP 

101.856, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. A parte autora foi intimada da decisão de fls. 34 para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Posteriormente, foi intimada por carta (AR). 

Entretanto, embora a diligência tenha sido frutífera, a parte autora se 

manteve inerte, conforme certidão de fls. 41.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Consigno que a inércia da parte autora caracteriza o abandono do feito 

e, por conseguinte, acarreta a extinção da ação, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Custas processuais pela parte autora.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271631 Nr: 2047-25.2018.811.0004

 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: Doraci Pereira Salgado, Natália Talita Jung Fonseca, 

Waléria Aparecida Moreira dos Santos, Gabrielle Dar'c Banczek Fonseca

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Frente ao exposto, considerando que a súplica da parte autora se 

trata de liberação de recursos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

pleiteado, ante o perigo de irreversibilidade da medida e por expressa 

vedação da Lei nº 9.494/97. 15.Ainda, em razão da improbabilidade de 

composição das partes, DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, §4º, II, CPC.16.CITE-SE 

pessoalmente o Requerido, na pessoa de seu representante legal, para 

apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

disposto no art. 231, CPC.17.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, §3º, CPC.18.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 76301 Nr: 9276-22.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinaldo Ferreira dos Santos, Dalvo Lourenço 

de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de execução de título judicial movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Às fls. 164, informa a parte autora que as partes compuseram 

amigavelmente o objeto da ação e que o executado cumpriu a totalidade da 

obrigação. Requer, pois, a extinção do processo e baixa da penhora 

realizada nas matrículas dos imóveis mencionados.

3. Após, os autos retornaram conclusos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Assim, declarar satisfeita a obrigação, bem como a extinção do feito é 

medida que se impõe.

6. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

 7. OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para 

proceder o cancelamento da penhora relativa à esta ação nas matrículas 

do imóveis sob nº 45.574, Av-04 e nº 45.575, Av. 05.

 8. Custas processuais pelos executados.

9. Cumpridas as determinações acima e observado o trânsito em julgado 

desta decisão, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

 10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230025 Nr: 9124-56.2016.811.0004

 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: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, Anísio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação Monitória movidas pelas partes acima mencionadas, 

todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram às fls. 65/66 a definição do objeto desta 

ação.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 65/66, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Custas processuais pela parte autora e Honorários de advogado, na 

forma convencionada.

8. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 4093 Nr: 1080-78.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Bratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horley Zoldan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 SENTENÇA.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelas partes 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. A parte autora foi intimada às fls. 136, via DJE, para dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção, deixando transcorrer o prazo assinalado de 5 

(cinco) dias sem manifestação.

 3. Posteriormente, foi intimada por correios (AR). Entretanto, manteve-se 

inerte, ainda que a correspondência tenha sido recebida, como se vê às 

fls. 144-v.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. A inércia da parte autora caracteriza o abandono do feito, já que é de 

sua responsabilidade promover os atos necessários ao deslinde da ação, 

sendo a extinção do feito, neste caso, medida que se impõe.

6. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do processo e considerando que o processo não pode se eternizar por 

falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Custas pelo executado da ação, nos termos da sentença de fls. 94/95.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275357 Nr: 4319-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma dos Santos Bastos, José Marcos 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 11. INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12. Ademais, verifico que 

a parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC/2015). 13. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211725 Nr: 10521-87.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira & Valoes Ltda, Sylvia Beatriz Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria Costa da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 53/56.

3. Intimada a parte executada para regularizar sua representação 

processual, esta restou cumprida, conforme se vê às fls. 59/60.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 53/56, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Ademais, DETERMINO a suspensão do feito pelo período de 28 (vinte e 

oito) meses para total cumprimento da obrigação, com forte no art. 922, 

CPC/2015.

8. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 

definitivo da execução.

9. Observado o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275399 Nr: 4360-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovana de Freitas Coêlho, Lazara de Freitas 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto no item 

2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12.Ademais, verifico que a 

parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271074 Nr: 1675-76.2018.811.0004

 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: Kelly Flores Oliveira, Leomar Alves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C REGULARIZAÇÃO 

DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS intentada pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes requereram a homologação do objeto da ação, como se vê 

em fls. 06/07.

3. Com vistas dos autos, o Douto membro do Parquet, às fls. 19/20, 

manifestou-favorável à homologação do acordo firmado entre as partes.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas e que da união do casal consta uma filha maior e capaz.

 DISPOSITIVO:

 6. Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos 

acordados às folhas 06/07, para que produzam os jurídicos e legais 

efeitos e em consequência JULGO EXTINTO o feito, com o julgamento do 

mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015.

7. Via de consequência, preenchidos os requisitos legais, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal LEOMAR ALVES CORDEIRO e KELLY FLORES 

OLIVEIRA CORDEIRO, qualificados nos autos, declarando extinto o 

casamento e seus efeitos, o que faço com supedâneo no art. 226, § 6º da 

Constituição Federal e no art. 1.571, IV, do Código Civil.

8. A requerente retornará a utilizar o nome de solteira: KELLY FLORES 

OLIVEIRA.

9. OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil desta Comarca para proceder as 

averbações de praxe junto ao Registro Competente, observando as 
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formalidades legais.

10. SEM custas, uma vez que concedido aos autores os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss, do CPC/2015.

11. Ciência ao Ministério Público.

12. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

13. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275391 Nr: 4352-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Fernanda de Oliveira, Marlene Fonseca 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto no item 

2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12.Ademais, verifico que a 

parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275397 Nr: 4358-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira, Fernanda Araujo Silva Pereira, 

Rosa Maria Araujo Silv Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 11.INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12.Ademais, verifico que a 

parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275365 Nr: 4327-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique Espindola Marques de 

Padua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 11. INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12. Ademais, verifico que 

a parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 12. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC/2015). 13. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195282 Nr: 682-38.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

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

OAB:MT 13.179-B, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:MT/11.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifico pedido formulado pela parte autora em 

fls.270/271, pugnando pela reconsideração da decisão de fls.241/242, 

que indeferiu o pedido de averbação da presente ação na matrícula de 

nº28.141, pertencente ao C.R.I. local, afirmando que o referido imóvel rural 

foi adquirido por ambos os litigantes, mediante contrato de compra e venda 

juntado ao feito.

2. Ao examinar os documentos constantes nos autos, vislumbro que o 

referido imóvel rural que a requerente pugna pela reconsideração da 

decisão, supostamente pertence a empresa A L Cherivaty Nelore J A ME.

 3. Por sua vez, referida empresa possui como único sócio o requerido, 

Sr. André Luiz Cherivaty, que deu início as atividades comerciais na data 

de 20/01/2010, em regime de separação total de bens, conforme se vê 

através do documento de fls.138.

4. Desta forma, para evitar prejuízos ou arguições de nulidades 

processuais, DETERMINO que a requerente junte ao feito, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, o contrato de compra e venda apontado no 2º parágrafo da 

petição de fls.270, a fim de fazer prova de suas alegações de aquisição 

conjunta do imóvel rural matriculado sob o nº28.141, bem como que 

providencie cópia atualizada da referida matrícula, sob pena de preclusão.

5. COM a juntada dos documentos, INTIME-SE o requerido, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para manifestação, nos termos do art.437, §1º, do CPC, 

sob pena de preclusão.

6. Após, ABRA-SE vistas ao Ministério Público pelo prazo legal, para 

manifestação, nos termos do art.178, II, do CPC.

7. Na sequência, voltem-me conclusos para deliberação.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176418 Nr: 10396-90.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonicio Pinto de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 VISTOS.

 1. CONVERTO o feito em liquidação de sentença (art. 509, I, CPC/2015), 

tendo em vista o Acórdão de fls. 116/123, no qual deverá haver liquidação 

por arbitramento.

 2. INTIME-SE as partes para, querendo, apresentarem documentos 

visando subsidiar a liquidação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 3. Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275283 Nr: 4265-26.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVS, RVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos Provisórios ajuizada por 

HEITOR VIEIRA SOARES, representado por sua genitora RAYSSA VIEIRA 

DA SILVA em desfavor de LUIZ CARLOS SOARES BERNARDES 

RODELLO.

2. A genitora do Exequente alega ter ingressado, inicialmente, com a Ação 

de Alimentos em desfavor do ora Executado. A mencionada demanda, 

conforme documento em anexo (fls. 13/17), foi registrada sob o Cód. 

262974 e distribuída neste mesmo Juízo, fixando alimentos provisórios no 

importe de 50% do salário mínimo vigente, bem como designando audiência 

de conciliação. Ademais, de acordo com a cópia da certidão em anexo 

(fls.20), não foi possível proceder à citação do requerido.

3. Assim, DETERMINO o apensamento destes autos, ao processo de nº. 

4860-21.2016.811.004 – Cód.262974, para ulterior deliberação.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188855 Nr: 9368-53.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Eletroson Ltda

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo da Silva Oliveira 

Alves - OAB:105.896 MG, Wendell Faria Borges de Oliveira - 

OAB:MG 162.301

 SENTENÇA

1. Compulsando os autos, verifico manifestação da exequente requerendo 

a extinção do feito em razão da quitação do débito, objeto da presente 

Execução Fiscal (fls. 62).

2. Assim, satisfeita a obrigação fiscal, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

3. Frente no exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente execução fiscal, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

4. Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 62, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 60, em 

favor da parte exequente nas contas dispostas às fls. 62.

5. Ademais, DETERNIMO a imediata desconstituição da penhora realizada 

sobre os bens móveis de fls. 23.

3. Custas processuais pelo executado.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97121 Nr: 2104-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Fachetti Torres, Renato Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Equipamentos Ltda, Município de 

General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:OAB/MT 11.322, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 SENTENÇA

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram às fls. 193/194 a definição do objeto desta 

ação.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 193/194, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Ao considerar o lapso temporal da análise do acordo, deixo de deferir o 

pedido de suspensão para cumprimento da obrigação. Assim, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar acerca do cumprimento do acordo 

entabulado entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias.

 8. Restando silente a parte autora e observado o trânsito em julgado 

desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Custas processuais pela parte executada Trimec Equipamentos LTDA.

 9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258834 Nr: 12038-59.2017.811.0004

 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: JTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Henrique da Costa Alves 

- OAB:45442/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 16/16v foi proferida decisão indeferindo o pedido de justiça 

gratuita, na qual restou determinada a intimação da parte autora para no 

prazo de 30 (trinta) dias recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

3. Conforme consta em certidão de fls. 18, embora intimado a recolher as 

custas processuais, o requerente quedou-se inerte.

4. Desta forma, não tendo sanado o defeito no prazo estabelecido, a inicial 

deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica processual.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 16/16v, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

7. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

Parágrafo Único art. 319 c/c o Parágrafo Único do art. 320, do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC/2015.

8. Ademais, DETERMINO o cancelamento do feito em sua distribuição.

9. Custas pelo autor.

10. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275483 Nr: 4407-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Said Hamida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Antonio Sabadin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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1. Trata-se de Ação Monitória movida por SAID HAMIDA CARVALHO em 

desfavor de MURILO ANTONIO SABADIN.

2. Inicialmente, sustenta o autor que em Janeiro de 2016, o Sr. Cleiton lhe 

solicitou um empréstimo, e em contrapartida, entregou um cheque 

pós-datado para o dia 23/03/2016 em nome do Requerido. Ademais, alega 

que não houve adimplemento da obrigação e que atualmente o montante 

se perfaz pela quantia de 5.054,61 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e 

sessenta e um centavos).

3. Logo, ao analisar os autos, constato que o autor juntou apenas a 

fotocópia do título. No entanto, se faz necessário, apresentação do 

documento original do título tido como pretensão do débito.

 4. Frente ao exposto, intime-se o douto procurador do autor, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a fim de juntar aos autos o 

documento original do título, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

IV, do CPC/2015).

5. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223643 Nr: 5052-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peter Augusto Ferreira Martins

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

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, LUCIO 

FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - OAB:370960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular 

andamento do feito e considerando que o processo não pode se eternizar 

por falta de iniciativa da parte, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.14.Sem custas, uma vez que já 

recolhidas às fls. 19-v.15.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259817 Nr: 12782-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETO JUNIOR FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de CLETO JUNIOR 

FRANCO, todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 37/38 fora deferida a liminar na qual restou determinada a busca 

e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente.

3. Cumprida a diligência, esta restou infrutífera, conforme certidão 

disposta às fls. 49.

4. Os autos foram suspensos por 60 (sessenta) dias, no intuito de 

possibilitar às partes eventual composição.

 5. Decorrido o lapso temporal assinalado, informa a parte autora que as 

partes transigiram extrajudicialmente o objeto desta ação, requerendo a 

extinção do feito.

6. Após, retornaram os autos conclusos.

7. É O RELATÓTIO. DECIDO.

8. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

9. Sem custas, por não haver sequer a formação de relação processual.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275387 Nr: 4348-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinne Gabriela do Nascimento, Rosiléia 

Teresinha dos Santos Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 11.INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12.Ademais, verifico que a 

parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275385 Nr: 4346-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sousa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 11.INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12.Ademais, verifico que a 

parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275372 Nr: 4334-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milana Mendonça Marques, Nilva Maria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 11. INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 
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no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12. Ademais, verifico que 

a parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC/2015). 13. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275382 Nr: 4343-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhaianne Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . 11.INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto no item 

2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12.Ademais, verifico que a 

parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275374 Nr: 4336-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikaella de Alcantara Nogueira, SIRENE ALVES 

DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto no item 

2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12.Ademais, verifico que a 

parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275361 Nr: 4323-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karollyne Nascimento Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 11.INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12.Ademais, verifico que a 

parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015).13.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275368 Nr: 4330-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Soares Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 11. INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 12. Ademais, verifico que 

a parte autora também não juntou nos autos o contrato social de 

constituição da empresa, de modo que se mostra inábil a outorga do 

mandato conferido às fls. 10. Assim, INTIME-SE para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a 

representação processual, conforme preceitua art. 76, sob pena de 

indeferimento da inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC/2015). 13. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184990 Nr: 6278-37.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Salomé Vanderley Vasconcelos

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 22. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial.23.Tendo em vista a sucumbência da parte requerente, 

CONDENO-A no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento 

no art. 85,§2º, CPC.24.Considerando que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas 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 da 

requerente (art. 98,§3º, CPC).25.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.26.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.27.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180590 Nr: 2519-65.2014.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Glaucia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 16.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO a requerida no 

pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) em favor da parte requerente, a título de 

indenização pela invalidez decorrente do sinistro do qual foi vítima, sobre o 

qual incidirão juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo 

IPCA a partir da data do sinistro.17.Em razão da sucumbência da 

seguradora, CONDENO-A ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85,§2º, CPC.18.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.19.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214409 Nr: 12125-83.2015.811.0004

 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: Cristiani Aparecida Brito Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionmo os presentes autos para intimar o impetrante, via DJE, acerca 

do retorno dos autos do TJ/MT, bem como para que, no prazo de 5 dias, 

requeira o que de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64095 Nr: 7120-95.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPAMC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, 

Arnaldo Machado Cherulli, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA 

CHERULLI, Marlene Machado Cherulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça a ser pago através do endereço eletrônico 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao)enviando a cópia 

simples para a 1ª Vara Cível Esp. De Falências, Recuperação Judicial, 

referente a CP de código 1247705, conforme certidão do Gestor Judiciário 

de fl. 431.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254369 Nr: 9199-61.2017.811.0004

 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: IHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMdDS, RCdDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093, INGRYDYS HANANDA MINGOTI - OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, ERIKA DE SOUSA NOBRE - OAB:MG 136.343

 Certifico e dou fé que as contestações de fls. 54/58 e de fls. 59/68, são 

tempestivas, levando em consideração a contagem do prazo em 

27/03/2017, data da devolução dos autos em cartório pelo parte 

requerente. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação(ões)as contestações apresentadas.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177430 Nr: 11643-09.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Braga Vilela - 

OAB:21731

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a concililação realizada entre as 

partes, conforme sessão de mediação de fls. 64 e verso e, tendo em vista 

o pedido da autora de item III de fl. 64 na qual requereu o prazo de 15 dias 

para manifestação expressa da autora quanto à possível ateração de seu 

nome civil e, ainda, tendo em vista que referido prazo se escoou, 

impulsiono os presentes autos para intimar o autor, via DJE, para que, no 

prazo de 5 dias, se manifeste acerca deste pedido solicitado e requeira o 

que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169366 Nr: 1422-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Papirus Livraria Papelaria e Magazine Ltda, 

Laudiceia Gonzaga Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio 

Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177187 Nr: 11368-60.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Regina Peres Silva

 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:

 Intimação do patrono do requerente, para, manifestar-se acerca do 

retorno dos autos, no prazo de CINCO dias, ficando ciente que nada 

sendo requerido em 30 (trinta) dias, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239067 Nr: 15543-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

requerer junto a Diretoria do Foro, a devolução da importância de R$ 36,00 

(trinta e seis reais), depositados na conta da Diretoria/Oficias de Justiça, a 

qual não foi utilizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177044 Nr: 11192-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Nascimento Freitas, Breno Miranda 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo do edital de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219808 Nr: 2707-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Benedito Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattews Merrill, Lyvia Mara 

Campista Wanzeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo do edital de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162186 Nr: 3265-98.2012.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciomara Carvalho de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcondes Mariano Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo do edital de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160283 Nr: 830-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Leasing Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucey Lacerda Banzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263416 Nr: 15121-83.2017.811.0004

 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): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 103, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252687 Nr: 8126-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira 

Fernandes

 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:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 76, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236767 Nr: 13991-92.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSA, RJSA, JAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a petição de fls. 72/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274713 Nr: 3916-23.2018.811.0004

 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: KRC, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 
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no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 12 de julho de 

2018, às 15h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274004 Nr: 3539-52.2018.811.0004

 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: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por não vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil.Na inicial a parte autora manifesta desinteresse 

na realização da audiência de conciliação/mediação.Ocorre que a 

audiência de mediação/conciliação somente não será realizada se AMBAS 

as partes manifestarem pela sua não realização, conforme previsto no 

artigo 334, §4º, I do CPC.Nos termos do art. 334 do NCPC, designo o dia 12 

de julho de 2018, às 16:00 (MT), para a realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 

334, §8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, 

terá o demandado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, 

nos termos do art. 335 e inciso I do CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251783 Nr: 7518-56.2017.811.0004

 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: Hélcio Campos Pio Cintra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimen-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273857 Nr: 3468-50.2018.811.0004

 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: DSAdA, DAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

1. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

3. Cite-se o réu, para, em 03 dias, pagar, as prestações vencidas e 

vincendas no decorrer do processo, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de prisão, 

conforme preceitua o art. 528, §3º do CPC.

 Após, conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259199 Nr: 12332-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Carrijo de Freitas, Aguinaldo Carrijo de Freitas, 

Zilma da Silva Pereira, Cleomarcia Carrijo de Freitas Souza, José Eduardo 

de Souza, Alda Carrijo de Freitas, MARIA ÂNGELA VIEIRA DE SOUZA, 

Mario Zan Carrijo de Freitas, Cristiany Lopes dos Santos Freitas, Claudecia 

Carrijo de Freitas Alberto, Lazaro Alberto de Freitas, Luzidalva Carrijo de 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos dos itens a, b, c e d da cota retro.

Realizada todas as diligências, voltem-me os autos conclusos para análise 

do pedido de audiência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258635 Nr: 11908-69.2017.811.0004

 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: Vilmar David de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlane Rodrigues Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207396 Nr: 7974-74.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Maristela Rocha Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Rassi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843, Michelle Leonel Costa Rodrigues - OAB:19.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA GIVISIEZ VON 

KRIIGER - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES da data designada para audiência de Oitiva de 

Testemunha do Oficial de Justiça MARCOS BATISTA DE SOUZA para o dia 

17/05/2018, às 10:30horas no Juízo da Comarca de Goiânia-GO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274285 Nr: 3675-49.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS, DPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de investigação de paternidade cumulado com 

alimentos proposto por Leonora Pimentel Soares, menor impúbere, 

representada por sua genitora Dayanne Pimentel Soares, em face de 

Acauê Marques Alves.

 Relata a autora que manteve relacionamento amoroso com o requerido, 

advindo a concepção da infante. Informa que o réu nunca teve interesse 

em ajudar com as despesas e ainda incitou o aborto.

Pleiteia pela realização do exame de DNA e a fixação de alimentos 

provisórios no importe de um salário mínimo vigente.

 Recebo a inicial com sua emenda uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de alimentos provisórios entendo que este não merece 

acolhimento posto que não está devidamente comprovada a relação 

paterno-filial, conforme exigido pelo art. 4º da Lei 5.478/68.

 Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 de julho de 

2018, às 16h30min (MT), a ser realizada no Núcleo de Mediação da 

presente comarca.

Cite-se o requerido para, comparecer à audiência designada, 

salientando-se que caso não houver acordo, poderá contestar, desde que 

por intermédio de Advogado.

Intime-se a requerente na pessoa de seu representante, para que 

compareça a audiência alertando-o que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.

Notifique-se, o membro do Ministério Público.

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 235454 Nr: 13044-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Oliveira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 Termo de Assentada

Autos de cód. 235454

Em 19.04.2018 às 16h18min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Myke Brendon Borges. Realizado o pregão, 

presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Edsinomar Maciel 

Gonçalves, Benedito Pedroso Neves de Amorim e Deocleciano Lima de 

Sousa. Consignada a presença dos estagiários de Direito Victor Garcia 

Marques Duque Albino, Lucas Rossetto Theodoro e Jansen Emanuel do 

Carmo Andrade. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Vistas às partes para 

alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Myke Brendon Gonçalves

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Flavio Oliveira de Sousa

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 235454

Em 19.04.2018 às 16h18min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Myke Brendon Borges. Realizado o pregão, 

compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do réu por manifestar 

temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Myke Brendon Gonçalves

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Edsinomar Maciel Gonçalves

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 235454

Em 19.04.2018 às 16h23min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Myke Brendon Borges. Realizado o pregão, 

compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do réu por manifestar 

temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Myke Brendon Gonçalves

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Benedito Pedroso Neves de Amorim

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 235454

Em 19.04.2018 às 16h25min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Myke Brendon Borges. Realizado o pregão, 

compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do réu por manifestar 

temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Myke Brendon Gonçalves

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Deocleciano Lima de Sousa

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 235454

Em 19.04.2018 às 16h32min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Myke Brendon Borges. Realizado o pregão, 

compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio 

(art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de 

consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o 

interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em áudio. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Flavio Oliveira de Sousa

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 166668 Nr: 9203-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia

 Autos de cód. 275678

 Audiência de Justificação

 Autos de cód. 166668

 Em 19.04.2018, às 17h02min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, advogado Vinicius Oliveira Ribeiro. Presente o flagrado. 

Realizada a custódia. Consignada a presença dos estagiários de Direito 

Victor Garcia Marques Duque Albino, Lucas Rossetto Theodoro e Jansen 

Emanuel do Carmo Andrade. Pelo flagrado foi informado o desejo de ser 

assistido pelo Advogado Vinicius Oliveira Ribeiro na execução penal e 

auto de prisão em flagrante. O Ministério Público requer a conversão da 

prisão em preventiva, diante da reincidência do flagrado. Lado outro, a 

defesa técnica do flagrado requer o relaxamento do flagrante, vez que 

presentes vícios nos respectivos autos. Postula subsidiariamente, a 

liberdade provisória do flagrado, aplicando cautelares diversas da prisão. 

Na mesma oportunidade, apresenta documentos a serem juntados nos 

autos. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu quanto ao flagrante: “1. Não 

verificado nenhum vício, homologo o flagrante. 2. Verifico o binômio da 

autoria e materialidade, vez que o flagrado foi avistado no interior da 

residência de posse da res furtiva, pelo que converto a prisão em 

preventiva, justificada pela dupla reincidência em crimes patrimoniais, 

possuindo executivo de pena sob o código 166668, que tramita nesta 

respectiva vara. 3. Expeça-se mandado de prisão nos autos de código 

166668.” Quanto ao executivo de pena, decretou-se a regressão cautelar, 

nos termos da Súmula 526, do STJ, postergando a análise da definitividade 

da regressão para após eventual condenação do fato que gerou o 

flagrante.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Vinicius de Oliveira Ribeiro

 Promotor de Justiça Advogado

 _______________________________

Fernando Pereira dos Santos

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 252538 Nr: 8010-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheferson Daniel Ferreira Pimmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Termo de Assentada

Autos de cód. 252538

Em 19.04.2018 às 16h42min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Sidnei Rodrigues de Lima. Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Aguinelo 

Silvestre de Oliveira Júnior, Luan Henrique dos Santos e Matheus Soares 

Augusto. Consignada a presença dos estagiários de Direito Victor Garcia 

Marques Duque Albino, Lucas Rossetto Theodoro e Jansen Emanuel do 

Carmo Andrade. Ministério Público e defesa técnica manifestam a 

desistência da testemunha Renata Cristina da Silva Nunes. Após, o MM 

Juiz, decidiu: “1. Homologo a desistência da testemunha faltante. 2. Vistas 

às partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Sidney Rodrigues de Lima

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Jheferson Daniel Ferreira Pimmel

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 252538

Em 19.04.2018 às 16h45min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Sidney Rodrigues de Lima. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Sidney Rodrigues de Lima

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 252538

Em 19.04.2018 às 16h52min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Sidney Rodrigues de Lima. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Sidney Rodrigues de Lima

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Luan Henrique dos Santos

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 252538

Em 19.04.2018 às 16h57min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Sidney Rodrigues de Lima. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Sidney Rodrigues de Lima

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Matheus Soares Augusto

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 252538

Em 19.04.2018 às 17h04min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Sidnei Rodrigues de Lima. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão
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 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Sidnei Rodrigues de Lima

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Jheferson Daniel Ferreira Pimmel

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 81467 Nr: 4785-35.2008.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Soares de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Sebba Ferreira 

Martins de Araújo - OAB:

 Sentença Autos 4785-35.2014.811.0007 (81467) 3. Dispositivo a) Declaro 

extinta a pena prevista no artigo 303, caput, Lei 9.503/97, nos termos do 

artigo 109, V, CP, c/c art. 107, IV, CP; b) Condeno a denunciada Neiva 

Soares de Deus como incurso nas sanções do artigo 302, caput, da Lei 

9503/97, aplicando-lhe a penas de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses de 

detenção, substituída por prestação pecuniária, consistente em 

pagamento no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

em benefício do genitor da vítima, Leandro Bender (fl.24), e, se este 

abdicar, ou inexistir, ou não for localizado, o valor deverá será destinado 

para fins da Res. 154/CNJ; c) Condeno Neiva Soares de Deus à 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 

(dois) anos; d) Transitada em julgado a sentença condenatória, a ré 

deverá ser intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito 

horas, a Carteira Nacional de Habilitação (art. 293, §1º, Lei 9.503/97); e) 

Comunique-se ao Detran; f) Concedo o direito de recorrer em liberdade; g) 

Com o trânsito em julgado, forme-se o Executivo de Pena, remeta-se ao 

Juízo da Execução Penal, comunicando-se à Justiça Eleitoral para 

efetivação da suspensão dos direitos políticos; h) Intimem-se o genitor da 

vítima, Leandro Bender (fl.24); i) Custas pela ré, pois assistido por 

advogado constituído; j) Intime-se, pessoalmente, a ré, por DJE, a defesa 

técnica; k) Após o trânsito em julgado, ultimadas as diligências acima, 

arquive-se. l) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 19.4.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 242517 Nr: 1086-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 242517

Em 19.04.2018 às 17h29min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Sileimann de 

Sousa Campos Junior, Itenio Alexandre da Silva, Espedito Gomes de Lima, 

Joana de Jesus Silva Lima e Deocleciano Lima de Sousa. Consignada a 

presença dos estagiários de Direito Victor Garcia Marques Duque Albino, 

Lucas Rossetto Theodoro e Jansen Emanuel do Carmo Andrade. 

Realizado o interrogatório. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Vistas às partes 

para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Mizael Silva Lima

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 242517

Em 19.04.2018 às 17h26min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Sileimann de Sousa Campos Junior

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 242517

Em 19.04.2018 às 17h48min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Istenio Alexandre da Silva

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 242517

Em 19.04.2018 às 17h51min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Deocleciano Lima de Sousa

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 242517

Em 19.04.2018 às 17h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Espedito Gomes de Lima
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Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 242517

Em 19.04.2018 às 17h55min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Joana de Jesus Silva Lima

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 242517

Em 19.04.2018 às 18h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Mizael Silva Lima

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190681 Nr: 10793-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

 Ofício 29/2018- Gab. 1ª Vara Criminal

Código de Rastreabilidade nº 81120183296330– 1ª Secretaria Criminal

Processo Original: 10793.18.2014.811.0004 – 190681 (Primeira Vara 

Criminal)

Habeas Corpus nº. 100.3929-17.2018.8.11.0000- Barra do Garças/MT – 

Classe 307 – CNJ

 Pacientes: Walter Carrijo Ferreira

Impetrante: Fatima Suely Ramalho dos Santos Corbelino

Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

Tive a honra de tomar ciência da requisição de informações oridunda 

deste Sodalício, mediante recebimento de documentos via malote digital.

Trata-se de ação penal distribuída para a 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças/MT, tendo como autor do fato Walter Carrijo Ferreira, pela 

prática dos delitos tipificados nos art. 217-A, Código Penal, na redação 

dada pela Lei n°12.015/19 (por quatro vezes), na forma do art. 71, do 

Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 18.07.2016, ocasião em que o réu foi citado 

para responder no prazo de 10(dez) dias.

O réu, citado por edital fl.49, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar resposta à acusação.

A fl.50, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo, nos termos do 

art. 366, do CPP.

A defesa apresentou resposta à acusação em fl.51, apresentando o 

endereço atualizado informando que se mudou da cidade de 

Ribeirãozinho/MT há mais de 4 (quatro) anos, noticiando, ainda, que o 

acusado estaria à disposição para qualquer chamamento do feito no 

endereço indicado.

O Ministério Público em (fl.53-verso) pugnou pela revogação da prisão, 

diante da atualização do endereço do réu.

O réu foi citado pessoalmente no dia 30.05.2017, e logo apresentou a 

defesa inicial fl. 58 no dia 26.06.2017.

Foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 03.04.2018 

às 17h00min.

 Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 03.04.2018, foi 

realizada a oitiva das testemunhas Maike Vinicius de Sousa, Camila 

Ferreira de Sousa, Cristina Ferreira Pinheiro, Olimpia dos Santos, Welligton 

David Gomes, tendo a vítima Camila Ferreira de Sousa e a mãe da vítima, 

em audiência, relatado, ambas, que duas pessoas, Diego e Vanessa 

(cunhada do réu), a pedido do réu, foram na residência delas levando o 

recado de ameaça e coerção a sua família, para que não comparecessem 

em audiência e, se caso fossem e expusessem os fatos, iriam ser 

prejudicadas.

 Além do temor exposto pela vítima e sua mãe, estes fatos também causou 

temor na testemunha Olimpia dos Santos, Conselheira Tutelar, pois esta 

relatou que, também foi à audiência muito amedrontada, por ter sabido das 

ameaças que o réu havia feito anteriormente.

 Após a inquirição das testemunhas e interrogatório do acusado, o 

Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, postulando pela 

condenação do acusado.

A Defesa, por sua vez, requereu inicialmente o reconhecimento do erro de 

tipo, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, 

postulou a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

 No mesmo ato, este juízo proferiu sentença em áudio, condenando o réu 

nos termos do art. 217-A, Código Penal, na redação dada pela Lei 

12.015/09 (por quatro vezes), na forma do art. 71, Código Penal, a pena 

de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, sem o direito de 

recorrer em liberdade, decretando-lhe, ainda, a prisão preventiva por 

ameaça à testemunhas e coação no curso do processo, condenando o 

acusado em custas, saindo o acusado preso da audiência.

A defesa às fls.77/89, apresentou recurso de apelação, tendo o Ministério 

Público às fls. 97/106 apresentado contrarrazões.

 Nesta data o recurso foi devidamente recebido, bem como determinada a 

remessa dos autos à superior instância.

Destaca-se, outrossim, que antes de se socorrer do Habeas Corpus, a 

Defesa não manejou pleito revocatório da prisão.

Segue anexada cópia da denúncia; do termo de audiência de instrução, 

bem como os arquivos de áudio-vídeo da audiência, estes últimos via link 

compartilhável do Google Drive, considerando que o tamanho dos arquivos 

não permitem que sejam anexados via email funcional ou malote digital.

 Sendo que me resta para o momento, renovo protesto de estimas e 

consideração.

Barra do Garças, 19 de abril de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Ao

Exmo. Sr. Relator Dr. Juvenal Pereira da Silva

Segunda Câmara Criminal

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251010 Nr: 6983-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Nardes Cardoso, Eduardo Ribeiro 

Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 Termo de Assentada

Autos de cód. 251010

Em 19.04.2018 às 18h14min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 
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pregão, presentes os réus. Realizada a oitiva das testemunhas Orlando 

Júnior Ferreira, Naara Kássia Matos Belem Gonçalves, Ivone de Sousa 

Lima, Mailini Fernandes Cruz e Rhae Augusto Rodrigues Correa. 

Realizados os interrogatórios. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Vistas às 

partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Rodrigo Nardes Cardoso

Réu

_______________________________

Eduardo Ribeiro Mesquita

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 251010

Em 19.04.2018 às 18h37min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Orlando Júnior Ferreira

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 251010

Em 19.04.2018 às 18h24min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Rhae Augusto Rodrigues Corrêa

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 251010

Em 19.04.2018 às 18h32min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Mailini Fernandes Cruz

 Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 251010

Em 19.04.2018 às 18h41min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Naara Kássia Matos Belem Gonçalves

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 251010

Em 19.04.2018 às 18h41min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Ivone de Sousa Lima

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 251010

Em 19.04.2018 às 18h18min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Rodrigo Nardes Cardoso

Réu

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 251010

Em 19.04.2018 às 18h28min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________
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 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Eduardo Ribeiro Mesquita

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222690 Nr: 4480-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 Termo de Assentada

Autos de cód. 222690

Em 19.04.2018 às 18h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Fábio Carlos Barbosa Santos. Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Evaildo 

Mendes Ferreira, Brendon Alves Fonseca e Renato Pereira Maciel da 

Silva. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Aguarde-se o cumprimento de 

precatória expedida para a Comarca de Alto Garças – MT. 2. Vistas ao 

Ministério Público para localizar o endereço da testemunha Luiz Claudio 

Rocha da Silva.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Fábio Carlos Barbosa Santos

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Luiz Carlos Barbosa Santos

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 222690

Em 19.04.2018 às 19h18min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Fábio Carlos de Oliveira. Realizado o pregão, 

compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do réu por manifestar 

temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Fábio Carlos Barbosa Santos

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Evaildo Mendes Ferreira

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 222690

Em 19.04.2018 às 19h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Fábio Carlos de Oliveira. Realizado o pregão, 

compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do réu por manifestar 

temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Fábio Carlos Barbosa Santos

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Brendon Alves Fonseca

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 222690

Em 19.04.2018 às 19h38min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Fábio Carlos de Oliveira. Realizado o pregão, 

compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos 

autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do réu por manifestar 

temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Fábio Carlos Barbosa Santos

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Renato Pereira Maciel da Silva

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 222690

Em 19.04.2018 às 19h41min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Fábio Carlos Barbosa Santos

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Luiz Carlos Barbosa Santos

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 169097 Nr: 1075-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 169097

Em 19.04.2018 às 19h44min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Rafael 

Pinheiro de Farias e Adevaldo Rosa de Oliveira. Após, o MM Juiz, 

sentenciou, absolvendo o réu, nos termos do art. 415, III, do Código de 

Processo Penal, determinando o arquivamento imediato dos autos, vez que 

as partes não irão recorrer. Determinou ainda a remessa da arma para o 

Exército.

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Dorivan Gonçalves da Silva

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód.169097
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Em 19.04.2018 às 19h46min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Rafael Pinheiro de Frias

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.169097

Em 19.04.2018 às 19h53min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Adevaldo Rosa de Oliveira

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215701 Nr: 273-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Maria dos Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 215701

Em 19.04.2018 às 20h12min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente a ré. Realizada a oitiva da testemunha Ademar Moreira 

de Souza. Realizado o interrogatório e a justificativa. O Ministério Público 

desistiu da testemunha ausente. Após, o MM Juiz, decidiu, em áudio, 

renovando suspensão condicional do processo, aceita pela ré nos 

seguintes termos: “1. Comparecimento mensal em Juízo. 2. Não dirigir 

veículo automotor. 3. Manutenção de endereço atualizado. 4. Mantido o 

perdimento da fiança, decretado em fl. 56.”. Em seguida, o MM Juiz 

homologou a suspensão, determinando a suspensão do processo e do 

prazo prescricional.

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Camila Maria dos Santos Martins

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód.215701

Em 19.04.2018 às 19h46min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Ademar Moreira de Souza

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 215701

Em 19.04.2018 às 20h14min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Camila Maria dos Santos Martins

Ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273071 Nr: 2992-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Vieira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 2.Dispositivoa)Indefiro a postulação defensiva de fls. 54/57, negando a 

concessão de prisão domiciliar ao réu.b)Recebo a denúncia. c)Proceda-se 

à citação pessoal do acusado. Em nada se manifestando, remeta-se à 

Defensoria Pública.d)Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 

06.04.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 163780 Nr: 5439-80.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Pimentel Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.193.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 104220 Nr: 9222-51.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Camargo Miranda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 "(...) Diante disso declaro extinta a pretensão executória do acusado nos 

termos do art. 107, inciso IV, do CP. Intime-se o reeducando para indicar 

dados bancários visando à devolução dos valores pagos de fls. 91, 123, 

124 e 126, em 10 (dez) dias. Caso não se manifestando o reeducando 

nesse prazo ou caso não encontrado para intimação pessoal, remetam-se 

os valores para a conta vinculada à Res. 154/CNJ. (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267214 Nr: 17489-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes Viana, Guilherme Rodrigo Lopes 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Termo de Assentada

Autos de cód. 267214

Em 20.04.2018 às 13h40min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 

Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, presentes os réus. 

Realizada a oitiva das testemunhas Thiago Martins da Silva, Luan Henrique 

dos Santos, Raimundo Nonato da Silva, Anderson Rodrigues da Costa, 

Danilo Fernando Lopes Correa e Vicente Furbino Bretas Filho. Realizados 

os interrogatórios. O Ministério Público manifesta pela desistência da 

testemunha Antonio Mizael dos Santos Filho. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. 

Homologo a desistência da testemunha Antonio Mizael dos Santos Filho. 2. 

Vista às partes para alegações finais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

______________________ Advogado

Paulo Nunes Viana

Réu

_______________________________

Guilherme Rodrigo Lopes Luz

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód.267214

Em 20.04.2018 às 13h49min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 

Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, compareceu a 

testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. 

Realizada a oitiva da testemunha. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

 Advogado

_______________________________

Thiago Martins da Silva

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.267214

Em 20.04.2018 às 13h49min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 

Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, compareceu a 

testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. 

Realizada a oitiva da testemunha. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

 Advogado

_______________________________

Luan Henrique dos Santos

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.267214

Em 20.04.2018 às 13h58min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 

Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, compareceu a 

testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. 

Realizada a oitiva da testemunha. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

 Advogado

_______________________________

Raimundo Nonato da Silva

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.267214

Em 20.04.2018 às 14h08min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 

Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, compareceu a 

testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. 

Realizada a oitiva da testemunha. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

 Advogado

_______________________________

Anderson Rodrigues da Costa

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.267214

Em 20.04.2018 às 14h18min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 
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Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, compareceu a 

testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. 

Realizada a oitiva da testemunha. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

 Advogado

_______________________________

Danillo Fernando Lopes Correa

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód.267214

Em 20.04.2018 às 14h23min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 

Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, compareceu a 

testemunha descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. 

Realizada a oitiva da testemunha. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

 Advogado

_______________________________

Vicente Furbino Bretas Filho

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 267214

Em 20.04.2018 às 14h45min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 

Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, compareceu o réu. Ato 

contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, 

c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de consulta reservada com 

o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes 

respostas gravadas em áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado 

o presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

 Advogado

_______________________________

Paulo Nunes Viana

Réu

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 267214

Em 20.04.2018 às 14h28min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Alexandro Takishita Martins da Fonseca e 

Hallex Sandro Mingoti Rego. Realizado o pregão, compareceu o réu. Ato 

contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, 

c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de consulta reservada com 

o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes 

respostas gravadas em áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado 

o presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Alexandro Takishita Martins daFonseca

 Promotor de Justiça Advogado

 _____________________

 Hallex Sandro Mingoti Rego

 Advogado

_______________________________

Guilherme Rodrigo Lopes Luz

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271685 Nr: 2086-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rodrigues da Silva, Alan Henrique 

Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Decisão

Autos de cód. 271685

 1) Quanto ao pedido dee fls.144/147, indefiro-o, eis que o cerne da 

postulação da autoridade policial já restou devidamente enfrentado e 

definido na decisão de fls.140/141.

2) Quanto ao item “a” da decisão de fl.141, houve a manifestação da 

direção da cadeia pública de barra do garças em fl.156, na qual jutisficou 

a não inclusão de Felipe Dharian Rodrigues Leite no rol de visitas do seu 

irmão Alan Henrique zocal alegando o prazo de 06 (seis) meses, 

reduzindo razoavelmente para 120 dias a contar do dia da inclusão das 

pessoas descritas em fl.156/156-v.

3) Sendo assim, defiro o pedido de inclusão de Felipe Dharian Rodrigues 

Leite no rol de visitas de Alan Henrique zocal, após os 120 ( cento e vinte 

dias) dias contados do dia 27.02.2018, conforme declaração da direção 

da cadeia em fl.156.

 4) Cumpra-se o disposto nos itens “b”e “e” da decisão de fl.140/141.

Barra do Garças- MT, 20.4.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165183 Nr: 7142-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Decisão

Autos de cód.165183

 1) Intimem-se os ascendentes e descendentes do reeducando Sebastião 

Carlos Ribeiro para retirar os objetos apreendidos em fl.50 no prazo de 30 

(trinta) dias. Não havendo manifestação, leiloe-se. Nao havendo 

interessados, doe-se. Não procedendo a doação, destrua-se.

2) Após arquive-se.

Barra do Garças- MT, 20.4.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270905 Nr: 1591-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alves da Silva, Valdyr Coelho de 

Sousa Filho, Marcos Moreira de Sousa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Decisão

Autos de cód. 270905

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda

que de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. 

Félix Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10)

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação pessoal dos acusados. Em nada se 

manifestando, remeta-se à Defensoria Pública;

c) Quanto à citação por edital do acusado Robson Alves da Silva, 

formulado pelo ministério público, condiciono o deferimento ao 

esgotamento dos meios para fins de citação pessoal.

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 249277 Nr: 5713-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Marques dos Santos, Luiz Felipe 

Rodrigues, Luciano Souza Carvalho, Celis Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - 

OAB:22.434, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Vistos.

Primeiramente, DECRETO a revelia do denunciado CÉLIS BATISTA DA 

SILVA uma vez que não foi possível a sua intimação, uma vez que se 

mudou sem informar a este Juízo seu endereço atualizado (fl. 279).

Ante o interesse do réu CLEITON MARQUES DOS SANTOS em ser 

defendido pela Defensoria Pública (fl. 383) e da revelia de CÉLIS BATISTA 

DA SILVA, NOMEIO o Defensor Público desta Comarca para patrocinar os 

interesses dos réus supracitados, o qual deverá ser intimada de tal 

nomeação, e apresentar memoriais finais no prazo legal.

Cumpra COM MÁXIMA URGÊNCIA.

Barra do Garças/MT, 19 de abril de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 236237 Nr: 13598-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Procedo à intimação do advogado do acusado para que, no prazo de 

cinco dias, forneça o atual endereço da testemunha IOLINA PEREIRA 

RAMOS, tendo em vista que o JUÍZO DEPRECADO informou às fls. 71 que 

a mesma não foi localizada no endereço indicado e que a audiência está 

designada para o dia 24/05/2018, às 15:30 h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267822 Nr: 17887-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 [...] Faz-se necessária, portanto, ante ausência de fundamentação 

acerca da necessidade da realização da perícia, a rejeição do pedido 

formulado pela defesa do réu, às fls. 104/105. [...] Por todo o exposto, 

ante ausência de fundamentação acerca da necessidade da realização de 

nova perícia na vítima, impõem-se também a rejeição do pedido formulado 

pela defesa do réu, à fl. 111. Em prosseguimento, abra-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para memoriais finais, no prazo legal. Com 

apresentação de memoriais pelo parquet, intime-se a defesa.Barra do 

Garças/MT, 20 de abril de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA MARQUES CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN NUBIA MOTA NERES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MT0014994S 

, para manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012166-11.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ROLDRIGO 

QUEIROZ DE OLIVEIRA - MT0013284A, para que fique ciente do contido na 

petição Id 10743496, conforme determinado no r. despacho Id. 11874753.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012166-11.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

 

DEFIRO o pedido contido na petição do ID 10743496. Proceda conforme 

postulado. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012166-11.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

 

DEFIRO o pedido contido na petição do ID 10743496. Proceda conforme 

postulado. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012671-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ OAB - GO47644 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO OAB - GO0016811A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-73.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO KRIGER BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

JOAO PAULO SOUSA RIBEIRO OAB - MT0015816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

exeqüente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. Analisando os autos verifico que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores, assim 

sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do(a) advogado(a) que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos para utilização 

dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012611-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Em análise ao instrumento procuratório juntado aos autos, verifica-se 

ausência de outorga de poderes que viabilizem o levantamento de Alvará 

feito pela patrona da parte autora, eis porque, para clara convicção deste 

juízo, DETERMINO aos procuradores do feito que compareçam à 

Secretaria no prazo de 10 (dez) dias, munidos da procuração original 

assinada pela parte autora sob pena de condenação em litigância de má 

fé. 2- Após, faça os autos conclusos para levantamento de Alvará. 3- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000454-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEANDER BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

Mirando analisar com assaz segurança o pedido de tutela provisória de 

urgência formulado pela parte autora, ORDENO que esta no prazo de 15 

(quinze) dias, informe nos autos o dia exato em que os fatos 

pretensamente ocorreram. Igualmente deverá a secretaria certificar qual o 

motivo do alerta indicado nos autos, removendo-o se impertinente ao 

desfecho da celeuma em voga. Após, faça conclusos. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLINIFFE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MT0014994S, 

para manifestar acerca do prosseguimento da ação, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA PAULA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BRAGA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
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120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERVACY MOREIRA DA SILVA ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito com pedido de 

tutela provisória, conquanto a parte autora aduz que, o valor mensal das 

suas faturas de energia elétrica estão sendo acrescidas de ICMS cobrado 

sobre o valor total da conta, incluindo nesse cálculo os valores 

correspondentes à Tarifa do Uso de Sistema de Transmissão (TUST) e 

Tarifa do Uso do Sistemas de energia elétrica (TUSD), o que 

consubstancia cobrança ilegal, uma vez que referido imposto deve incidir 

tão somente sobre o valor atinente à energia elétrica efetivamente 

consumida, de sorte que, requer initio litis a suspensão das referidas 

cobranças. 2. É o relato em apertada síntese. 3. Inicialmente, observando 

que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, 

especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não sendo 

caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando patente a 

falta das condições da ação e ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a vestibular dando continuidade à atividade jurisdicional deste 

juízo. 4. No caso em apreço, apesar de haver entendimento no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça de que as tarifas de “TUSD” e “TUST” não 

incorporam a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de 

energia elétrica, porquanto não se trata de circulação de mercadoria, 

porém o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – conforme se 

verifica do ofício circular 18/2017 – entendeu que com o deferimento das 

liminares está ocorrendo, aparentemente, grave lesão aos cofres 

públicos, de tal sorte que poderá acarretar o periculum in mora inverso, 

uma vez que as decisões estão pondo em risco a ordem pública e 

econômica do ente público. 5. Sendo assim, em conformidade com o 

mencionado ofício, encontram-se suspensas as liminares que questionam 

a legalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição e transmissão de energia elétrica, eis porque, POSTERGO a 

análise do pedido de tutela provisória até deliberação judicial superior. 6. A 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa?. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 7. Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 8. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9. Expeça-se o 

necessário. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000148-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RONSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (REQUERIDO)

 

1. A execução de título executivo extrajudicial no âmbito do Juizado 

Especial obedece aos ditames do artigo 53 da Lei 9.099/1990, de tal sorte 

que após a penhora de bens realiza-se audiência de conciliação no local 

onde a execução está tramitando. Por outro lado, a utilização de cartas 

precatórias reclama a inarredável necessidade da prática do ato por juiz 

de comarca distinta, cabendo o uso da missiva apenas depois de exaurido 

outros meios disponíveis, esta é a inteligência extraída do enunciado 33 do 

FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável a expedição de carta 

precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas 

demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou 

qualquer outro meio idôneo de comunicação. 2. Não bastasse isto, de 

longa data as execuções no seio desta justiça especializada tem se 

prevalecido da constrição de bens por meio da utilização dos sistemas 

eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), não sendo crível o manejo da via 

mais tortuosa para entrega da tutela jurisdicional pretendida pela parte, 

cuidando-se de providência que dispensa a prática do ato por outro juiz, 

ou nos dizeres do enunciado 100 do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A 

penhora de valores depositados em banco poderá ser feita 

independentemente de a agência situar-se no Juízo da execução (XIX 

Encontro – Aracaju/SE). 3. Assim sendo, caso infrutíferas as tentativas de 

se penhorar bens mediante tais sistemas, aí sim seria justificável a 

remessa de carta precatória, do contrário estar-se-ia diante de ato que 

não se compadece com a diretriz do artigo 236, § 1º, do CPC (artigo 200 

do CPC de 1973), neste sentido já se manifestou a jurisprudência pátria: 

“BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. REALIZAÇÃO NA PRÓPRIA SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO CPC. Não se justifica o deferimento de 

consulta ou penhora via Renajud através de carta precatória, porque a 

providência pode ser realizada na própria sede do juízo deprecante. O art. 

200 do Código de Processo Civil somente ampara a realização de atos 

processuais por carta precatória, quando hajam de se realizar fora dos 

limites territoriais da comarca. Evidentemente o Renajud é providência que 

pode ser realizada dentro dos limites da comarca, mostrando-se 

desnecessária a realização da medida através de carta precatória”. 

(TRF-4 - AG: 50215128220124040000 5021512-82.2012.404.0000, 

Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/10/2013) 4. Por tais razões e não 

estando comprovado nos autos que o juiz deprecante se valeu das outras 

vias para atingir a penhora pretendida com a remessa da presente carta 

precatória - até mesmo pelo fato da parte requerida ainda não ter sido 

citada -, no tocante à tal ato, qual seja, penhora, determino a devolução 

desta sem o seu devido cumprimento. 5. Porém, antes promova a citação 

pessoal (Oficial de Justiça) da parte executada para amortização da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, certificando se ocorreu ou não o pagamento, 

para então realizar a providência acima ordenada. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 
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reclamadas. 8. Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOMINGOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAURICIO MARTINS VERISSIMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no 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 pedidos, 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 dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na cártula de 

cheque. Em contestação, a parte faz negativas genéricas, dizendo que o 

serviço contratado não foi prestado, razão pela qual não estaria devendo 

o cheque. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte ré, 

por sua vez, não trouxe elementos de prova que retire a exigibilidade do 

documento emitido, e tomou e ainda está tomando caminho obliquo para 

tentar se esquivar da dívida da cártula de cheque que tem suas regras 

específicas. Na verdades as alegações de contestação são para ocasião 

uma confissão da dívida. Logo, existindo um lastro probatório suficiente 

pela parte autora, e a mingua de outros documentos que isentem a 

requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida que se impõem. 

Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo 

o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte autora, o valor do 

cheque, atualizado desde a data da sua emissão. b) rejeitar as pretensões 

da promida que devem ser, se for o caso, acionados pela via correta, ante 

a condição da ação do interesse de agir (binômio necessidade – 

adequação). 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, 19 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIS ALVES RODRIGUES 00179953109 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. (REQUERIDO)

T.L.L - TRANSPORTES LOCACAO E LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, o 

que por certo favorecerá meu convencimento tanto quanto a ampla 

defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) determinar 

que os autos voltem a cartório, e a secretaria o designe ao escaninho 

“aguardando designação de audiência (juiz leigo)”, para oportunamente 

ser marcada enseada instrutória. b) determinar que as partes procedam, 

caso queiram, o arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo 

exigência e requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do 

art. 455 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto 

que, atinente às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou 

providencias não forem tomadas, importará em desistência dessa 

modalidade de prova. Submeto ao juiz togado para providência, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no 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 pedidos, 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 dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização c/c obrigação 

de fazer proposta pelo promovente em face da promovida, onde a parte 

autora alega em síntese que houve defeito na prestação do serviço por 

parte da requerida, apontando que foi contemplada em consorcio, mas que 

a empresa não quer entregar o bem descrito no contrato ou compatível, 

querendo entregar superior mas com cobranças não previstas no 

contrato. Em contestação, a requerida, em síntese, impugna 

genericamente as alegações da parte autora e no mérito alega que não 

deve proceder a inicial uma vez que a motocicleta do contrato não é mais 

fabricada, e não sendo culpa do consorcio, a promovida deve pagar a 

mais. Refuta danos e pede improcedência. 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. Pois bem. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a contratação, a especificação 

do valor do bem e por fim a não entrega do produto especificado 

(confesso na contestação). As rés, por sua vez, não trouxe elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua 

responsabilidade, uma vez que feito contrato futuro, o risco da atividade é 

de sua responsabilidade e não do autor que pretende comprar um produto 

específico e pagar um valor fixo, programado em seu orçamento por longo 

prazo. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e 

a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho que o 

defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos danos 

materiais, deve-se se resumir na obrigação de fazer de entregar 

motocicleta similar a especificada no contrato, que embora não seja mais 
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produzida, certamente foi substituída por outra na linha de produção. 

Neste interim entendo que deve ser entregue a motocicleta de padrão 

similar qual seja BIZ 125 sem partida elétrica, mas com motor flex. Sobre 

os danos morais, em vista do evidente defeito na prestação do serviço, o 

que é um ilícito consumerista, entendo que devem ser procedidos. 

Certamente a alegria da contemplação do consórcio se verteu numa 

tremenda decepção, frustrando as expectativas naturais de se apoderar 

do bem contemplado, o que merece reparo por abalo a ordem subjetiva da 

autora. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis 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, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) condenar a promovida, em obrigação de fazer, a disponibilizar 

motocicleta HONDA/BIZ 125, sem partida elétrica, bi-combustível (flex), a 

autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até limite do valor dessa alçada. c) 

condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito 

consumerista cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ,a título 

de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da 

Sumula 362 do STJ. 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, 19 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELLIDA DA COSTA ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO)

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

 

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 mesmo devidamente ciente para dar 

andamento, conforme consta da marcha, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha, sobretudo 

atender o despacho na integralidade. Constado abandono, 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. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 485, §1º, 

do novel Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Quanto ao 

argumento de que o mencionado art. 51 possui aplicabilidade limitada ao 

processo de conhecimento, o mesmo não deve prosperar, haja vista que o 

art.485 citado também se encontra fora do capítulo destinado à disciplina 

do processo de execução. Além do mais, ciente a parte do dever de 

andamento, como é o caso dos autos, não realizado nenhuma atividade, o 

que materializa o abandono e consequentemente gera sucedâneo a 

extinção. Nesse sentido, ainda, temos que conforme dispõe o artigo 485, III 

do Novo Código de Processo Civil, o processo deve se extinguir. Não se 

trata tal comando de mera faculdade ou referencia exortativa, mas na 

verdade de situação imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da 

lei: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, 

senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar os atos 

que lhes competia, devendo sujeitar-se a julgo do ônus processual que lhe 

incumbia. Frise-se, por fim, que no processo o dever de dar sequencia a 

marcha é um ônus processual, cuja inércia ante a este dever gera a 

consequência prevista na legislação, qual seja o julgamento da demanda 

sem resolução do mérito, como se presumisse a desistência e o 

desinteresse processual, fazendo presumidamente falecer até mesmo 

uma das condições da ação que é a necessidade, um dos braços do 

binômio do interesse de agir (necessidade x adequação). Não há que se 

falar em condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da 

isenção de custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal, 
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a ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências 

designadas. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, 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, 19 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNA JESSICA ROCHA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR MOREIRA SILVA OAB - DF11863 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do 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 pedidos, 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 dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por ter sido vitima de assalto 

em linha de ônibus comercial. Pede danos morais e materiais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos, menciona que prestou efetivamente os serviços e que não 

existe responsabilidade da requerida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os 

autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega 

defeito na prestação do serviço, mas a ocorrência se trata de um fortuito 

externo. O caso fortuito é uma das causas excludentes da 

responsabilidade civil, previsto no artigo 393 , do Código Civil : Art. 393. O 

devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. De acordo 

com o professor Pablo Stolze, a diferença entre caso fortuito interno e 

externo é aplicável, especialmente, nas relações de consumo. O caso 

fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou 

execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. 

Já o caso fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração 

do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil. 

Assim entendeu o STJ em diversas oportunidades, mostrando unicidade e 

consolidação do entendimento: “RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ N° 

12/2009. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL 

ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. CASO FORTUITO 

EXTERNO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

TRANSPORTADORA. MATÉRIA PACIFICADA NA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A 

egrégia Segunda Seção desta Corte, no julgamento das Reclamações n° 

6.721/MT e n° 3.812/ ES, no dia 9 de novembro de 2011, em deliberação 

quanto à admissibilidade da reclamação disciplinada pela Resolução n° 12, 

firmou posicionamento no sentido de que a expressão “jurisprudência 

consolidada” deve compreender: (i) precedentes exarados no julgamento 

de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC) ou 

(ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte. 2. No caso dos 

autos, contudo, não obstante a matéria não estar disciplinada em 

enunciado de Súmula deste Tribunal, tampouco submetida ao regime dos 

recursos repetitivos, evidencia-se hipótese de teratologia a justificar a 

relativização desses critérios. 3. A jurisprudência consolidada neste 

Tribunal Superior, há tempos, é no sentido de que o assalto à mão armada 

dentro de coletivo constitui fortuito a afastar a responsabilidade da 

empresa transportadora pelo evento danoso daí decorrente para o 

passageiro. 4. Reclamação procedente.” (STJ - Rcl 4518/RJ - 

2010/0134714-4. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). 

Órgão Julgador: S2 - Segunda Seção. Data do Julgamento: 29/02/2012. 

Data da publicação/fonte: DJe 07/03/20120). “AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE 

COLETIVO - ASSALTO - CASO FORTUITO - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é 

firme no sentido de que, em caso de transporte coletivo de passageiros, 

“o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos 

com o serviço que presta” (REsp 468.900/RJ, Rel. Min. ARI PARGENDLER, 

DJ 31.3.2003) e que havendo “assalto com arma de fogo no interior do 

ônibus, presente o fortuito, os precedentes da Corte afastam a 

responsabilidade do transportador” (REsp 286.110/RJ, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 1.10.2001). Aplicável, portanto, à 

espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. II. O Agravo não trouxe 

nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual 

se mantém por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental 

improvido.” (STJ: AgRg no Ag 1348966 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0170873-2. Relator Ministro SIDNEI 

BENETI (1137). Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Data do Julgamento: 

14/12/2010. Data da Publicação/fonte: DJe 03/02/2011). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO 

A ÔNIBUS COLETIVO. MORTE DO COBRADOR. FATO ESTRANHO À 

ATIVIDADE DE TRANSPORTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência consolidada no âmbito da Segunda Seção do STJ considera 

assalto em interior de ônibus causa excludente da responsabilidade de 

empresa transportadora por tratar-se de fato de terceiro inteiramente 

estranho à atividade de transporte - fortuito externo. 2. Agravo regimental 

provido.” (STJ: AgRg no REsp 620259 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2003/0234139-0. Relator Ministro JOAO OTÁVIO DE 

NORONHA (1123). Órgão Julgador: T4 - Quarta Turma. Data do 

Julgamento: 15/10/2009. Data da publicação/fonte: DJe 26/10/2009) 

Percebe-se, para tanto, que a empresa concessionária de transporte 

público não responde objetivamente pelos danos morais e materiais 

decorrentes de assalto a passageiro no interior do coletivo. O 

entendimento mais recente é da Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), ao julgar procedente reclamação da Viação Vila Rica Ltda. 

contra decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Estado do Rio de Janeiro (RJ). A decisão do juizado especial 

estabeleceu que a empresa tem o dever de transportar os passageiros 

até o destino final, ausentes quaisquer perturbações no que tange ao 

quesito segurança – ou seja, ilesos. “Não vislumbro a ocorrência do 

chamado fortuito externo, tampouco a exclusão da responsabilidade tendo 

como alicerce o dever exclusivo de segurança do Estado”, afirmou a 

decisão do juizado especial. Na reclamação, a concessionária alegou que 

a decisão diverge da orientação pacificada pela Segunda Seção do STJ, 

consolidada no sentido de que “o fato de terceiro que não exonera de 

responsabilidade o transportador é aquele que, com o transporte, guarda 

conexidade e se insere nos riscos próprios do deslocamento, o que não 

ocorre quando intervenha fato inteiramente estranho, como ocorre 

tratando-se de um assalto”. Ao analisar a questão, o relator, ministro Villas 

Bôas Cueva, destacou que a Segunda Seção firmou, há tempos, 

entendimento no sentido de que, não obstante a habitualidade da 

ocorrência de assaltos em determinadas linhas, é de ser afastada a 

responsabilidade da empresa transportadora por se tratar de fato 

inteiramente estranho à atividade de transporte (fortuito externo), 

acobertado pelo caráter da inevitabilidade. Assim, o ministro acolheu a 

reclamação da Viação Vila Rica Ltda. para reformar a decisão do juizado 

especial e julgar improcedente o pedido do passageiro. Processos 

relacionados: ((Rcl 4518Fonte: STJ)). Ante aos fadados entendimentos 

insculpidos, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 
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Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. 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, 19 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011282-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT0018132A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL ODARA ARAGUIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, o 

que por certo favorecerá meu convencimento tanto quanto a ampla 

defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) determinar 

que os autos voltem a cartório, e a secretaria o designe ao escaninho 

“aguardando designação de audiência (juiz leigo)”, para oportunamente 

ser marcada enseada instrutória. b) determinar que as partes procedam, 

caso queiram, o arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo 

exigência e requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do 

art. 455 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto 

que, atinente às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou 

providencias não forem tomadas, importará em desistência dessa 

modalidade de prova. Submeto ao juiz togado para providência, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. COSTA - ME (REQUERIDO)

NEUSA VIVIANI COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 25/06/2018 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba) , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011129-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/06/2018 Hora: 14:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 219430 Nr: 2472-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ELIAS SIQUEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 
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para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE MIRANDA DE ABREU MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 
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demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LAURO PEREIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONASA ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010524-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE APARECIDA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012114-49.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZENE DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 
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numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010947-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012556-78.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADREAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010809-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 
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consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo entabulado entre as partes em audiência de conciliação. 2- 

Ocorrido o pagamento, o advogado da parte autora requer a transferência 

do numerário para conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo 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 providências, 

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 Abril 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012963-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ROCHA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 
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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 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 providências, 

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 Abril 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001594-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EGINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001594-07.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE OTAVIO DE CAMPOS 

REQUERIDO: BENEDITO EGINO DE CAMPOS Vistos etc. Intime-se o 

requerente, via advogado constituído, para manifestação acerca da 

certidão retro, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000714-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001959-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADELINA FRANCISCA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ118948-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Em análise do processo, verifica-se que o 
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feito fora saneado, conforme se colhe do id. 9627563. Na ocasião, 

rejeitou-se as preliminares arguidas, fixou-se o ponto controvertido e 

determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas a 

serem produzidas. Após, a demandada Companhia Mutual de Seguros 

pugnou pela apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita, 

formulado na defesa (id. 11751859). Já a ré Kirton Seguros S/A 

manifestou no id. 11865560, pugnando pela produção de prova oral, com o 

depoimento pessoal dos autores, além de prova documental, a fim de que 

seja determinada a expedição de ofício à Primo Rossi Administradora de 

Consórcio Ltda., para que preste informações acerca do saldo devedor do 

contrato de participação em grupo firmado pelo falecido. A parte autora, 

por sua vez, requer a designação de audiência de instrução (id. 

11925455). Depois, consta a interposição de agravo de instrumento pela 

ré Kirton Seguros S/A (id. 12060868). Pois bem. 1 – De início, verifica-se, 

em consulta ao sistema PJE, que o Agravo de Instrumento distribuído sob o 

n. 1002164-11.2018.8.11.0000 pela parte ré não fora conhecido pelo 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decisão 

proferida em 19/03/2018. Dessa feita, PROMOVA-SE a Secretaria de Vara 

a juntada aos autos da decisão proferida no aludido recurso. 2 – Passo 

seguinte, no que toca ao pleito de justiça gratuita formulado pela 

Companhia Mutual de Seguros S/A, por se encontrar em liquidação 

extrajudicial, a verdade é que, para a concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, é preciso que a parte não possua condições de 

arcar com as despesas processuais. No caso em questão, por se tratar 

de pessoa jurídica, não basta mera declaração, é preciso prova da 

hipossuficiência econômica, o que não se vê nos autos. Ademais, tal 

raciocínio não é refutado apenas pelo fato de a empresa encontrar-se em 

liquidação extrajudicial. Logo, diante da ausência de provas seguras de 

onde se pudesse retirar o sustentado pela parte demandada de estado de 

necessidade, não há como autorizar a concessão do benefício pleiteado. 

A Propósito: “Súmula n. 481 do STJ - 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”. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. SÚMULA Nº 481 DO STJ. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA 

NECESSIDADE. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. A pessoa jurídica 

faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, desde que comprove 

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Contudo, 

consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as 

pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda que falidas ou em 

recuperação judicial, devem comprovar que não possuem condição de 

arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria existência. 

Assim, não juntando a parte recorrente prova da real impossibilidade de 

arcar com as despesas processuais, inviável a concessão do benefício 

pleiteado no caso concreto. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70059980888, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 31/07/2014, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 04/08/2014) (negritei)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REAL 

SITUAÇÃO FINANCEIRA – DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – 

LIMITAÇÃO EM 30% – CARÁTER ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DA 

RENDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO 

– ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – PRELIMINARES AFASTADAS – 

RECURSO PROVIDO. [...] “O simples fato da pessoa jurídica estar em 

liquidação extrajudicial, não presume a sua incapacidade financeira em 

arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo 

comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a 

assistência judiciária. (TJMT, Ap nº 112896/2012) (...)”. (AI, 40757/2013, 

DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

24/09/2013, Data da publicação no DJE 13/11/2013) (negritei)” Posto isso, 

INDEFERE-SE o pedido de justiça gratuita formulado pela demandada 

Companhia Mutual de Seguros S/A. 3 – Considerando os pleitos 

formulados pela parte autora e pela ré Kirton Seguros S/A, revela-se 

necessária a realização de audiência instrutória. Nesse quadro, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 

2018 às 13h30min. 4 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol 

de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 5 - 

EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento. 6 – No mais, OFICIE-SE a 

Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., como requerido no id. 

11865560, no endereço ali indicado, para que, no prazo de 10 dias, preste 

informações acerca do saldo devedor do Contrato de Participação em 

Grupo de Consórcio n. 842090, Grupo 7385, Cota 33, firmado pelo falecido 

Jeferson Ives de Araújo (participante 980), existente na data de 

02/08/2015, quando do óbito do segurado. Vale ressaltar que tal 

informação repercutirá diretamente em eventual saldo de indenização a 

ser recebido. 7 – Com a resposta, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem no prazo de 10 dias. 8 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 05 de 

abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004872-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004125-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA BERTAGLIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação Id: 12694731 é TEMPESTIVO. Certifico ainda que a 

parte Requerente, ora denominada Apelante é isenta de preparo em razão 

da concessão de gratuidade de Justiça. Assim, nos termos do art. 203, § 

4º do CPC, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE a parte requerida, ora 

denominado Apelado, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente 

constituído(s), para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal 

(art. 1010, §1º, NCPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-80.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 20 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003405-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (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:12798595, no prazo de 15 

(quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (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: 12762812, no prazo de 15 

(quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001035-50.2018.8.11.0006

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:

ANA LUCIA FORNANCIARI (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a 

fim de INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

acerca da diligencia negativa do Oficial de Justiça de id: 12512088, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004102-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARGARIDA OLIVEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

 

Ato Ordinatório CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso 

de Apelação de Id: 12672444 é TEMPESTIVO. Certifico ainda que a parte 

requerente, ora denominada Apelante é isenta de preparo em razão da 

concessão de gratuidade de Justiça. Assim, nos termos do art. 203, § 4º 

do CPC , impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE a Parte Requerida, ora 

denominado Apelado, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente 

constituído(s), para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal 

(art. 1010, §1º, NCPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190553 Nr: 8625-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. AMARANTE MOTA - ME, Maila Amarante 

Mota, JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, GLEUBA AMARANTE 

MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943-A, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37640 Nr: 3129-76.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: NEUSA MIGUEIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA RODRIGUES 

VARGAS - OAB:7820/MT, STELLA MARIA LOPES MUGARTE - 

OAB:2804/RO

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para retirar a Carta Precatória nesta secretaria, realizando sua 

devida distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 52152 Nr: 1427-27.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:9700/MT

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147178 Nr: 5487-33.2012.811.0006

 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: OTANIEL DIONÍSIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO RURAL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ALEXIS LOUREIRO 

JÚNIOR - OAB:74188/MG, ANA CAROLINA MENDES TEIXEIRA - 

OAB:115450/MG, CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT, EDSON 

LUIZ TORTOLA - OAB:11087/MT, ELTON YUJI AOYAMA - 

OAB:261.320, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103.082 MG, 

FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA E FERREIRA - OAB:63816/MG, FABIO 

ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147386, FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A MT, 

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - OAB:, FRANCISCO 

MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:9700/MT, JACQUES TIAGO COLARES - 

OAB:127624/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:OAB/MG 103.997, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A 

MT, MÁRCIO BARROCA SILVEIRA - OAB:74181, MARCUS CÉSAR 

MESQUITA - OAB:5036/MT, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:15.549/MT, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT, NARA PATRÍCIA DA SILVA - OAB:109936, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A MT, RAFAEL ANTONIO DA SILVA 

- OAB:244223, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, 

RÓBER CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-B, RODRIGO GABRINHA - 

OAB:261.164, RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES - OAB:120810/RJ, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:OAB/MG102.818, SÉRGIO SANTOS 

SETTE CÂMARA - OAB:51452/MG, TATIANE CRISTINA AUGUSTO - 

OAB:273.717, VANDER DE SOUZA SANCHES - OAB:178661, VINICIUS 

MAURICIO ALMEIDA - OAB:OAB/MT 10445

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157108 Nr: 4861-77.2013.811.0006

 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: NELI FERREIRA MACHADO, ELOISA VITÓRIA FERREIRA 

ALVES, NELI FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10875-MT, EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - OAB:7812/MT, 

FATIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6.090, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, Intimo a parte Requerida Associação 

Congregação Santa Catarina por meio de seu advogado legalmente 

constituido para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar os honorários, 

salvo se deles discordar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151127 Nr: 9954-55.2012.811.0006

 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: ADENILSON GALONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC intimo a parte Autora por meio de seu 

advogado legalmente constituido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o requerimento administrativo com a negativa da concessão da 

indenização pretendida, sob pena de indeferimento da petição inicial por 

falta de interesse de agir, com espeque no art. 321, paragrafo único, do 

CPC e, por consequencia, julgando extinto o processo sem julgamento de 

mérito, com fulcro no art. 485, VI, do mesmo diploma legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95375 Nr: 442-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CORDEIRO CLEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE os embargos de declaração 

opostos pelo exequente para reconhecer e sanar a existência de 

obscuridade.2 – Considerando o acolhimento da do pedido de 

desapensamento, este juízo DETERMINA que seja trasladada cópia da 

presente decisão aos autos de código n.º 101111 e 134017, 

promovendo-se o DESAPENSAMENTO dos feitos. 3 – , INTIME-SE a parte 

exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito do 

pedido contido à fl. 158 dos autos.4 – Após, encaminha-se os autos 

CONCLUSOS.5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134017 Nr: 2973-44.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CORDEIRO CLEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 IV- DispositivoPosto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

presentes embargos à execução, para:a)RATIFICAR a decisão de fl. 428 

que declarou a conexão entre os presentes embargos e a execução em 

apenso de Código n. 101111; b)READEQUAR o valor da execução do 

processo executivo em apenso n. 6206-83.2010.811.0006 (Código n. 

101111), que deverá coincidir com o valor comprovado em liquidação de 

sentença nos presentes embargos, nos termos do item 3.3;c) Este Juízo 

CONDENA as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixa em 10% sobre a quantia executada 

naqueles autos, em conformidade com § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução em 

apenso de Código n. 101111.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 787-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CRISTINA MIRANDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 2609-14.2007.811.0006

 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: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL DE CÁCERES - IEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para o fim de: A)DECLARAR como rescindido 

o contrato no dia 11.04.2006 e, por conseguinte, CONDENAR a ré ao 

pagamento dos alugueres pendentes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) mensais, conforme estipulado no contrato, com incidência de juros 

1% (um por cento) a partir da data da citação e correção monetária pelos 

índices do INPC a contar do vencimento de cada prestação.B)Em sintonia 

com o princípio da causalidade, tendo em vista a existência de 

sucumbência recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% 

(setenta por cento) para a parte autora e 30% (trinta por cento) para a 

parte ré, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o artigo 86 

do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225625 Nr: 11147-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA ZARATE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA, 

ALEXANDRA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672/O

 Posto isso, este Juízo JULGA RESTAURADOS os autos da Ação de 

Execução n. 5194-63.2012.811.0006 (Código: 146930), movida por Ana da 

Silva Zarate Lopes em face de Domingos Sávio Ferreira da Costa e 

Alexandra Nunes da Silva, declarando suprido o processo desaparecido, 

devendo prosseguir em seus termos, conforme dispõe o artigo 716 do 

CPC.Por oportuno, como determina o art. 196 do CPC, bem como o item 

2.10.4, II, da CNGC, COMUNIQUE-SE o fato à Subseção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil.No mais, na forma do artigo 1.069 do CPC, 

CONDENA-SE o advogado responsável pela carga dos autos e pelo seu 

extravio ao pagamento das custas processuais necessárias para a 

restauração dos autos.A propósito:“Restauração de autos Execução de 

título extrajudicial - Extinção sem julgamento de mérito, ante a restituição 

dos autos pelo advogado da autora (executada) Perda superveniente do 

objeto Julgada a restauração, com o aparecimento dos autos, prosseguirá 

o processo de execução - Despesas de restauração e honorários 

advocatícios Condenação do advogado da autora (executada) por ter 

dado causa ao desparecimento dos autos, respondendo pelas custas da 

restauração e honorários advocatícios (art. 1069 CPC) Recurso negado”. 

(TJ-SP - APL: 00102075520138260664 SP 0010207-55.2013.8.26.0664, 

Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 20/05/2014, 13ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2014) (negrito nosso)Por 

oportuno, conforme se colhe de consulta ao sistema APOLO, bem como 

das fotocópias colacionadas nestes autos, que foi determinada a 

manifestação da parte exequente, o que a principio ainda não fora 

realizado.Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte exequente Ana 

da Silva Zarate Lopes para, no prazo de 10 dias e sob pena de extinção 

da execução, a fim de:1) Indicar os seus dados bancários para a 

transferência do valor bloqueado às fls. 204/205-v, que consta nos autos 

desaparecidos (Código: 146930);2) Manifestar-se sobre a pesquisa nos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD de fls. 208-v/211-v;3) Requerer o que 

entender de direito.4) INTIME-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 2099-98.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Considerando a manifestação às fls. 58/59, DEFERE-SE o pedido de 

conversão do presente feito em ação de execução com fundamento no 

artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014.

PROMOVAM-SE as alterações junto ao sistema APOLO e retificação da 

capa dos autos, pois o feito doravante passa a tramitar como execução 

por título extrajudicial.

2 – Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC.

3 – CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6116 Nr: 403-42.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT, 
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PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255

 Código n. 6116

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de Título Judicial ajuizada por VALTUIR 

DUTRA FERREIRA em face de NILTON VOLCE, ambos qualificados na 

inicial.

 Realizados alguns atos processuais, este juízo determinou a expedição 

de alvará em favor do exequente, em decisão de fls. 490/491em 

10.10.2017. E em decisão de fl.500, este juízo ainda determinou a busca 

de bens em nome do devedor pelo sistema INFOJUD, dentre outras 

diligências.

O feito passou a tramitar em segredo de Justiça e a parte exequente foi 

intimada de tal decisão em 23.02.2018, sendo que foi certificada ausência 

de manifestação do exequente, conforme certidão de fl. 511.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte em relação a se manifestar 

sobre a busca via INFOJUD e RENAJUD realizadas por este juízo e 

anexadas às fls. 492/493, 498 e 501/508, evidência disto é que, não 

consta nos autos qualquer manifestação da parte exequente após as 

intimações, sendo sua última manifestação à fl. 489, realizada em 

23.02.2017, prejudicando assim, o bom andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191314 Nr: 9119-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA JUNCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095 B

 Código n. 191314

DESPACHO

 1 – Diante do momento processual do feito, aliado a necessidade de 

colher elementos probatórios, observando-se à distribuição do ônus da 

prova, revela-se necessária à realização de audiência instrutória, isto 

posto, DESIGNA-SE Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05 de 

junho de 2018 às 13h30min.

 2 – INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados legalmente 

constituídos, para realizarem a intimação das testemunhas arroladas 

conforme o disposto no art. 455, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138124 Nr: 7574-93.2011.811.0006

 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: IRACEMA EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES-SICREDI 

GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Código n. 138124

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 311/316, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente Iracema Evangelista da Costa, e como executado Forever 

Living Products Brasil Ltda.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

5 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 2099-98.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169656 Nr: 5954-41.2014.811.0006

 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: EVANIR MARIANO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Código n. 169656

DESPACHO

1 – Processo em ordem.

 2 – Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior e, após 

intimação, houve apenas a manifestação da parte autora no sentido de se 

arquivar o feito, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as anotações e a 

baixa de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 2099-98.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do 

artigo 829 do CPC.3 – CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo.4 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte 

executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias 

seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido 

(§1º).5 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e 

avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que 

estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código 

de Processo Civil).6 – . 7 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar 

de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios 

necessários para a remoção imediata do bem móvel, oportunidade que 

ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma 

natureza. 8 – Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na 

forma autorizada nos itens 4 e 5 desta decisão, tendo em vista a ordem 

preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.9 – FIXA-SE, desde 

já, os honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC).10 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

18 de dezembro de 2017.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193568 Nr: 10467-18.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES MOLINA LTDA ME, SERGIO MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIZE MIRA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de abril 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138823 Nr: 8354-33.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA HUMBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8354-33.2011.811.0006 Código n. 138823

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

PANAMERICANO S/A em face de MARIA AUXILIADORA HUMBERTO, 

ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, foi indeferido o pedido da parte 

autora para que se procedesse à citação por edital (fls. 81/82), sendo que 

este juízo procedeu a busca de endereço da parte junto ao SIEL (fl. 83).

Conforme certidão à fl. 85, a parte autora foi intimada via DJE em 

13.07.2015 para realizar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. Nova intimação foi realizada em 18.02.2016, conforme certificado 

à fl. 89, tendo transcorrido in albis tal prazo (fl.93).

Diante da inércia da parte autora, foi procedida a intimação pessoal do 

banco autor para manifestação em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito.

A parte autora foi devidamente intimada de forma pessoal, conforme A.R. 

anexado no anverso da fl.100, em 28.08.2017. Após, foi realizada nova 

intimação, via DJE, com publicação em 24.01.2018.

Foi certificada a inércia processual da parte autora à fl. 106.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, deixando de manifestar o necessário para dar andamento no 

feito.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91686 Nr: 6821-10.2009.811.0006

 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: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI GARCIA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 Trata-se de contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria 

Pública para defesa de JACI GARCIA, alegando, em sede de preliminar a 

nulidade da citação editalícia à fl. 110 pela ausência de esgotamento dos 

meios para busca de endereço da parte ré.Compulsando os autos, 

verifica-se que, em decisão de fls. 105/106, este juízo indeferiu o pedido 

de citação editalícia e determinou a tentativa de citação no endereço 

encontrado por este juízo, descrito à fl. 107.De tal decisão constou que 

somente após a tentativa de citação naquele endereço é que restava 

autorizada a citação por meio de edital.Após tal decisão, antes mesmo da 

tentativa de citação no endereço mencionado, foi realizada a citação por 

edital ao réu JACI GARCIA.A parte autora, por sua vez, em manifestação à 
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fl. 119 afirma que a citação do réu é válida.Vieram os autos conclusos.É o 

relato do essencial.Fundamenta-se e decide-se. A citação por edital tem 

lugar quando a parte a ser citada não for encontrada, devendo ter sido 

esgotados todos os meios razoáveis de sua localização, haja vista que 

essa modalidade de comunicação do réu acerca de determinada demanda 

é medida extrema e que só deve ser utilizada quando tentadas as formas 

e meios de encontrá-lo pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da 

defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142106 Nr: 11885-30.2011.811.0006

 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): EDUARDO SILVA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131309 Nr: 10000-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MANFREIN GOMES, JOÃO PAULINO GOMES, 

MAFALDA LESSI GOMES, OSVALDO PAULINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473, JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2.337 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Código n. 131309

DESPACHO

 1 – Processo em ordem.

 2 – Considerando o comprovante de depósito judicial às fls. 57, bem como 

a informação do Departamento de Depósitos Judiciais do TJMT às fls. 62, 

DETERMINA-SE que a Gestora Judiciária, verifique se há saldo 

remanescente na conta judicial destes autos.

 3 – Com a resposta da Gestora Judiciária, REMETAM-SE os autos 

conclusos para análise.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6039 Nr: 891-31.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOMINGOS PIANTA, CLARINDA 

VENCESLAU DA SILVEIRA PIANTA, ÁTILA SILVA GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAULINO GOMES, JOÃO PAULINO 

GOMES, VERA LUCIA MANFRIN GOMES, AGENOR APARECIDO GOMES, 

MAFALDA LESSI GOMES, MAFALDA LESSI GOMES, MANOEL PAULINO 

GOMES, JOÃO PAULINO GOMES, VERA LUCIA MANFRIN GOMES, 

AGENOR APARECIDO GOMES, OSVALDO PAULINO GOMES, IVANIR 

SEGANTIN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 Código n. 6089

SENTENÇA

Trata-se de Cumprimento de Sentença (honorários advocatícios) ajuizado 

por ATILA SILVA GATTASS em face de JOÃO PAULINO E OUTROS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo às 

fls. 501.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 501), denota-se que 

a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 501), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Considerando que não houve manifestação expressa sobre as despesas 

processuais, este juízo CONDENA as partes ao pagamento rateado das 

despesas e custas processuais, na forma do § 2º do art. 90 do CPC.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

DETERMINA-SE a baixa da penhora ou restrição implementada, por meio do 

sistema RENAJUD às fls. 495/499.

 Aliado ao requerimento formulado pelo exequente às fls. 502, DEFERE-SE 

a expedição de alvará judicial em nome do causídico.

Certificado o trânsito em julgado e efetuado o levantamento de valores, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 8662-69.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA DA SILVA ALMEIDA LTDA ME, 

MARIA NICE ALMEIDA, JOCIMAR ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 139098

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

DA AMAZÔNIA S/A em face de ALMEIDA DA SILVA & DUARTE LTDA, 

JOCIMAR ALMEIDA DA SILVA e MARIA NICE ALMEIDA, ambos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais e em vista da não citação da parte 

executada, o exequente foi devidamente intimado pelo r. despacho de fls. 

147, para diligenciar na busca de endereços a fim de proceder à citação 

dos executados.

Manifestação do exequente às fls. 150/151, na qual solicita a retificação 

da autuação.

Despacho às fls. 153, deferindo a retificação da autuação, bem como 

intimando novamente o exequente para diligenciar na busca de endereços, 

como determinado anteriormente nas fls. 147.

Manifestação do exequente às fls. 155, requerendo a citação por edital 

dos executados.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte em relação a diligenciar na 

busca de endereços dos executados, evidência disto é que, não consta 

nos autos demonstração de que foram realizadas todas as buscas 

possíveis, prejudicando assim, o bom andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 
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lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43889 Nr: 2386-32.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA PAULA DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 43889

DECISÃO

A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD. Ocorre que credor deixou de trazer com a petição planilha 

atualizada do débito exequendo, sendo certo que o único valor para 

inserção no sistema fora indicado nos autos há mais de 03 (três) anos.

Infelizmente, mostra-se corriqueiro pedidos deste jaez, em que os 

exequentes pedem ao Juízo a efetivação de constrição de valores, porém, 

não apresentam elementos essenciais para tal mister: o cálculo atualizado.

Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do Poder 

Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas vezes 

estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados simples e 

que são de maior interesse e de responsabilidade do credor.

Ademais, o cálculo e sua atualização são ônus processual da parte que 

os postula.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob pena de 

arquivamento.

Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora de fls. 93/94.

CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 19 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152965 Nr: 193-63.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE RODRIGUES CASTELÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada às fls. 38, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida, nem opôs embargos. Diante disso, este Juízo DEFERE o 

pleito de fls. 55/55-v, para que sejam realizadas buscas de bens junto ao 

sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens 

de propriedade da parte executada.Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.2 – A respeito 

da consulta ao sistema RENAJUD, este Juízo DEFERE o pleito de fls. 

55/55-v, para realizar a busca de veículos registrados em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.3 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.4 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161465 Nr: 9263-07.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ESVALDERICO APARECIDO TOSTA, 

MARCILIA OLIVEIRA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada às fls. 45/46, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida, nem opôs embargos. Diante disso, este Juízo DEFERE o 

pleito de fls. 58/58-v, para que sejam realizadas buscas de bens junto ao 

sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens 

de propriedade da parte executada.Com a juntada das informações fiscais 

submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo 

passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.2 – A respeito 

da consulta ao sistema RENAJUD, este Juízo DEFERE o pleito de fls. 

58/58-v, para realizar a busca de veículos registrados em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.3 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225625 Nr: 11147-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA ZARATE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA, 

ALEXANDRA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672/O

 Vistos em correição.

Trata-se de incidente de restauração de autos promovido por DOMINGOS 

SÁVIO FERREIRA DA COSTA, devidamente qualificado nos autos.

O art. 712 do CPC preconiza a distribuição de incidente processual 

visando à restauração de autos, o que já foi realizado consoante se infere 

do registro e autuação do presente.

 Com efeito, a medida encontra-se subsidiada pela parte interessada, nos 

termos do art. 713 do CPC .

Diante desse quadro, CITE-SE a parte contrária para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, possa contestar a pretensão, ocasião em que poderá exibir 

cópias, contrafés e as reproduções dos atos e documentos que estiverem 

em seu poder (art. 714 do CPC ).

Realizadas as providências acima, REMETAM-SE os autos conclusos para 

demais deliberações.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006612-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006612-43.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 172.452,04; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS 1 – 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi devidamente 

citada, porém, não procedeu ao pagamento integral da dívida, nem opôs 

embargos, como certificado no id. 11832693. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o 

valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente id. 

11939023, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 3 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 18 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006612-43.2017.8.11.0006

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:

LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006612-43.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 172.452,04; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS 1 – 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi devidamente 

citada, porém, não procedeu ao pagamento integral da dívida, nem opôs 

embargos, como certificado no id. 11832693. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o 

valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente id. 

11939023, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Sem prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 3 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 18 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002921-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002921-55.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 215.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO MANOEL 

BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. I - Relatório 

Trata-se de ação cobrança de seguro prestamista c/c danos morais 

proposta por ANTÔNIO MANOEL BARBOSA em face de ITAÚ SEGUROS 

S/A e FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., todos qualificados 

nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, que é o cônjuge supérstite de 

Genair Moreira Alves, falecida em 17/05/2012. Afirma, ainda, que, por meio 

de escritura pública de inventário e adjudicação do espólio de Genair 

Moreira Barbosa, o autor tornou-se o único e legítimo herdeiro dos direitos 

inerentes às cotas de participação em consórcio n. 344 e n. 361, ambas 

do Grupo 10459, junto à demandada Fiat Administradora de Consórcio 

Ltda. Narra que, com o óbito de sua esposa, manteve adimplidas as 

parcelas referentes às duas cotas até o final do ano de 2014, efetuando o 

pagamento de 33 parcelas referente a uma cota e 34 a outra. Sustenta 

que, em ambas as cotas, estava incluído o valor do seguro de vida em 

grupo e que, no mês seguinte ao óbito, entrou em contato com a ré para 

comunicar o sinistro, sendo surpreendido com a informação de que 

inexistia contratação de seguro. Requer, portanto, a inversão do ônus da 

prova, a quitação integral do saldo devedor das cotas de consórcio e, por 

conseguinte, a liberação das cartas de crédito com valor atualizado, a 

restituição em dobro de todas as parcelas pagas após o óbito da 

segurada, além de indenização por danos morais. Com a inicial, juntou 

documentos. O despacho de id. 4320894 determinou a emenda da inicial, o 

que fora visto no id. 4594764. A inicial foi recebida no id. 4610145. A parte 

demandada apresentou resposta no id. 5601309, arguindo, 

preliminarmente, a carência de ação por ilegitimidade ativa e falta do 

interesse de agir. Ainda, aduz a ocorrência da prescrição e, no mérito, 

defende que o seguro se presta à quitação do saldo devedor. Defende 

que, não obstante eventual quitação do contrato, os herdeiros deverão 

aguardar a contemplação da cota de consórcio, que não houve aviso de 

sinistro à ré e que o óbito da segurado configurou hipótese de exclusão 

contratual, uma vez que se trataria de doença preexistente. Por fim, 

impugna os pleitos de dano material e moral. Juntou documentos. 

Realizada audiência, não houve conciliação (id. 6112166). A réplica à 

contestação é vista no id. 8006834. O feito fora saneado no id. 11478089, 

ocasião em que foram rejeitadas as preliminares arguidas. Ainda, 

determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas a 

serem produzidas. A parte demandada pugnou pela produção de prova 

oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora a fim de averiguar 

a causa da morte da segurada, assim como a condição de herdeiro do 

autor, além de expedição de ofício ao Hospital Geral Universitário, para 

apresentar o prontuário médico da falecida (id. 11604576). Depois, a parte 

autora pugnou pela produção de prova oral, para que sejam ouvidos os 

réus e testemunhas. Consta petição da parte autora no id. 12630529, em 

que noticia a juntada de extratos bancários visando demonstrar a sua 

situação econômica. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Não 

obstante o pleito de produção de provas complementares, o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor Juízo, 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. DO 

SEGURO PRESTAMISTA Sem delongas, a contratação do seguro pela Sra. 

Genair Moreira Alves restou devidamente comprovada por meio dos 

documentos de id. 4181071 e id. 4181078, nos termos do que dispõe o 

artigo 758 do Código Civil: “Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a 

exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e na falta deles, por 

documento comprovatório do pagamento do respectivo prêmio”. Do mesmo 

modo, como se colhe das condições gerais do contrato, o aludido seguro 

“tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao Segurado 

ou aos seus Beneficiários na ocorrência de um dos eventos garantidos 

pelas Garantias contratadas, exceto se decorrentes de riscos excluídos, 

desde que respeitadas as condições contratuais” (id. 5601296). Aliás, as 

aludidas apólices preveem que, em caso de morte, o seguro garante o 

pagamento do saldo devedor, limitado a R$ 70.000,00 (id. 4181071 e id. 

4181078). Ainda, com relação ao beneficiário do seguro, as condições 

gerais dispõem que: “No caso de falecimento do Segurado, o beneficiário 

será o estipulante, sendo o capital segurado limitado ao saldo devedor do 

compromisso ou dívida, na data do sinistro” (item 2.7). Ou seja, de acordo 

com os termos contratuais citados, a estipulante do consórcio se trata da 

beneficiária, a fim de que haja a quitação do saldo devedor. Quanto à 

alegação de ausência do dever de indenizar em razão de doença 

preexistente, as razões da parte demandada não prosperam. Com efeito, 

consoante entendimento jurisprudencial uníssono, a seguradora não pode 

se eximir do dever de indenizar alegando, para tanto, a omissão de 

informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes à 

contratação, quando não exigir a apresentação de exames clínicos ou 

quando não provar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no 

momento da contratação. Nesse sentido, jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE 

COBERTURA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local 

pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões 

suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, 

em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o 

Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente 

não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. A seguradora não 

pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de 

doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes 

da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedentes. 3. É 

inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. 

O Tribunal de origem, mediante análise da prova dos autos, asseverou a 

inexistência de prova de má-fé do segurado, bem como que a seguradora 

não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. A alteração das conclusões 

do acórdão recorrido demandaria reexame de matéria fática, inviável em 

recurso especial. 5. No caso concreto, o TJRJ concluiu pela existência do 

dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame do contexto 

fático, vedado em recurso especial. 6. Somente em hipóteses 

excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por 

danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o 

afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o 

montante estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a 

justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 890.016/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, 

DJe 15/03/2018) (destaquei)” Da mesma forma já decidiu o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE ATIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE 

DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – RECUSA DE PAGAMENTO 

– AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE 

EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO 

SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO 

SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É parte legítima para responder à ação em 

que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga 

o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as 

informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ” (STJ, REsp 

592510/RO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, julgado em 

13/12/2005). 2. Se a seguradora deixou de adotar providências 

necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, como no 

caso em comento, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio 

do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do 

segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio. (Ap 25068/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) (negritei)” Na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 98 de 636



situação em evidência, a seguradora não exigiu da segurada a 

apresentação de exames clínicos quando da celebração dos contratos de 

seguro, motivo pelo qual não pode agora deixar de cumprir o contrato 

baseada em incertezas e suposições. Por outro lado, consabido que a 

necessidade de observância do princípio da boa-fé nos contratos de 

seguro possui expressa previsão no Código Civil, dada sua importância: 

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na 

conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, 

tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele 

concernentes”. Acrescente-se, ainda, que o segurado perderá o direito à 

garantia caso faça declarações inexatas ou omitir circunstâncias que 

possam influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (artigo 

766 do CC). Contudo, as declarações imprecisas e omissas devem ser 

realizadas de má-fé pelo segurado, cabendo à parte demandada tal prova. 

No vertente caso, tenho que a parte ré não se desincumbiu do seu dever 

de comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento da 

contratação do seguro. Afinal, a boa-fé é sempre presumida, enquanto 

que a má-fé necessita ser provada de forma contundente e sem resquício 

de dúvidas. Assim, uma vez que a seguradora aceitou as informações 

prestadas pela segurada na declaração de saúde, sem contestá-las, 

firmando o contrato e recebendo os respectivos prêmios, mostra-se 

desarrazoada a negativa de pagamento da indenização securitária, 

mormente porque a mesma assumiu os riscos da contratação, até pela 

natureza do pacto. A interpretação do contrato de seguro, típico contrato 

de adesão, deve pautar-se pelo “in dubio pro misero”, ou seja, sempre a 

favor do consumidor, conforme os artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos 

do CDC. Por último, a atividade lucrativa é da empresa de seguro, de tal 

sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o 

consumidor-segurado, mas ela própria responder se não se acautelou 

suficientemente. Essa é exatamente a situação dos autos, a seguradora, 

ora demandada, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de 

seu próprio negócio, pois deveria ter exigido a realização de exames 

médicos prévios. Assim não fez, por isso, deve arcar com o resultado e 

com o risco do negócio entabulado, mormente porque recebeu o prêmio 

correspondente. Dessa feita, não comprovado o dolo ou a má-fé da 

segurada, a parte demandada não está desonerada do pagamento da 

indenização securitária, de modo que, havendo saldo devedor após o 

óbito da segurada, deverá arcar com o pagamento dessa quantia. DA 

LIBERAÇÃO DAS CARTAS DE CRÉDITO Passo seguinte, no que toca à 

liberação das cartas de crédito ou do bem objeto dos contratos pela 

empresa demandada, como ocorrerá a quitação do contrato, não se vê 

necessidade para se aguardar a contemplação por sorteio, como 

defendido pela parte ré, em observância ao disposto no artigo 47 do CDC. 

Ou seja, a quitação antecipada deve ser equiparada a lance para fins de 

contemplação do bem. Afinal, em um único pagamento haverá a quitação 

total dos contratos. Em suma: se, após o pagamento do seguro, o contrato 

estará quitado, não haverá lógica aguardar a contemplação por sorteio. É 

como adquirir um produto qualquer, efetuando o pagamento integral do seu 

valor, e não poder levá-lo, o que soa absurdo. Nesse sentido: 

“CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CAMINHÃO – MORTE DO CONSORCIADO - 

PRETENSÃO DOS HERDEIROS DE OBTER A QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM 

RAZÃO DO SEGURO DE VIDA – DIREITO DOS AUTORES DE RECEBER A 

RESPECTIVA CARTA DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – 

Autores que ajuizaram duas ações: a) a primeira ação teve por objeto 

pedido indenizatório, cuja sentença fixou o valor de R$8.260,00 a título de 

danos morais, decisão que foi mantida por esta egrégia 23ª Câmara de 

Direito Privado, cujo acórdão ainda é objeto de recurso especial do 

Consórcio réu; b) a segunda ação, ora sob análise, tem por objeto a 

cobrança do valor do caminhão (R$ 96.240,00). Falta de identidade dos 

elementos da ação. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE. Se o contrato de 

consórcio é de consumo, por adesão, este foi firmado com o Consórcio 

Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio, esta é quem deve 

figurar no polo passivo da ação. PRESCRIÇÃO. No que tange à alegação 

de prescrição, importa considerar que o consorciado veio a falecer em 

12/03/2004 e a primeira ação (indenizatória por danos morais), proposta 

em 29/06/2006. Na sequência, a segunda ação (cobrança) foi ajuizada em 

09/05/2008. Hipótese que se sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) 

anos (art. 205, Código Civil). Inocorrência de prescrição. CONTRATO DE 

CONSÓRCIO COM SEGURO DE VIDA – Se o consorciado já pagou o 

seguro de vida e veio a falecer logo em seguida, é de ser considerado 

quitado o contrato, devendo a ré Administradora de Consórcio expedir a 

respectiva carta de crédito – Obrigação a ser cumprida pelo réu no prazo 

de 30 dias, contados da intimação do acórdão, sob pena de multa diária de 

R$ 500,00. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Relator(a): Sérgio Shimura; 

Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data 

do julgamento: 24/06/2015; Data de registro: 26/06/2015) (negrito nosso)” 

“Consórcio. Falecimento do consorciado. Quitação integral das parcelas 

faltantes pelo seguro. Aplicação dos artigos 47 e 54 do CDC. Equiparação 

a lance. Liberação do crédito somente após o sorteio. Inadmissibilidade. 

Acolhimento da insurgência recursal para determinar imediata 

contemplação dos herdeiros do falecido com o objeto do consórcio ou, 

seu equivalente em dinheiro. Recurso a que se dá provimento. (TJSP - 

Relator(a): Mauro Conti Machado; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19ª 

Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 01/10/2012; Data de 

registro: 23/10/2012) (negrito nosso)” “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 273, DO CPC - 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - PROVA INEQUÍVOCA - 

CONCESSÃO - CONSÓRCIO - FALECIMENTO DO CONSORCIADO - 

QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS RESTANTES PELO SEGURO - 

EQUIPARAÇÃO A LANCE - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO 

SOMENTE NA CONTEMPLAÇÃO - AUSÊNCIA DE PACTO - 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo 

no pedido verossimilhança e prova inequívoca, aliados ao fundado receio 

de dano irreparável e de difícil reparação, concede-se a antecipação de 

tutela, nos moldes do artigo 273, do CPC. O pagamento realizado pela 

seguradora, das parcelas restantes, com quitação integral da dívida, 

afigura-se como lance e assim deve ser considerado. Falecendo o titular 

da cota consorcial e havendo quitação integral das parcelas restantes 

pelo seguro e não havendo pacto a respeito, a carta de crédito deve ser 

liberada imediatamente e não na contemplação ou encerramento do grupo. 

(TJMT - AI 12493/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2009, Publicado no DJE 31/03/2009) 

(negrito nosso)” Nessa esteira, com o pagamento do seguro prestamista, 

é de ser realizada a imediata contemplação dos contratos em favor da 

parte autora. Aqui, não se vê qualquer óbice ao recebimento do crédito 

pelo cônjuge supérstite, notadamente diante da escritura de inventário e 

adjudicação do espólio de Genair Moreira Barbosa, em que os demais 

herdeiros cedem, expressamente, o direito das cotas de consórcio em 

favor do demandante (id. 4181056). Nesse passo, se o interesse em 

recusar o pagamento é unicamente da parte demandada, compete a ela a 

produção de prova hábil a desconstituir a parte autora da condição de 

legítima recebedora do crédito. Dessa feita, resta comprovada a condição 

de sucessor da “de cujus”, na qualidade de cônjuge. Já a parte ré não 

demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito 

invocado pela parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Aqui, 

mesmo que a intenção da parte demandada seja de se resguardar quanto 

ao pagamento indevido, o artigo 309 do Código Civil assegura a validade 

de pagamento feito a credor putativo. Diante dessas considerações, 

veja-se que os documentos que constam nos autos são suficientes para 

se garantir o recebimento do crédito pelo autor. DA RESTITUIÇÃO DAS 

PARCELAS No vertente caso, como se viu dos documentos juntados pela 

parte autora, após o óbito da segurada, não houve a quitação do saldo 

devedor pela parte demandada, de mdo que o autor continuou realizando o 

pagamento de grande parte das parcelas (id. 4595830 e id. 4595866), a 

fim de continuar com o vínculo contratual. Desse modo, uma vez que era 

de incumbência da ré promover a quitação do saldo devedor, como já 

acenado, deverá promover a restituição das parcelas pagas pela parte 

autora, após o óbito da segurada, indicados nos extratos de id. 4595830 e 

id. 4595866, de forma simples. Isso porque a penalidade da restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem aplicação quando 

verificada a culpa ou má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em 

testilha. Nesse sentindo colhe-se entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. 

NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENI0ZAÇÃO. VALOR. 

RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento 

desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro 

quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores 

indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese. 2. É 

pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor 

estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser 

revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória 
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ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não 

se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp 895.620/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) (Grifo nosso)” DANOS MORAIS No que 

toca ao dano moral, é claro que mero descumprimento contratual, por si 

só, não gera tal espécie de indenização, porém, considerando que essa 

inadimplência envolve contrato de seguro para o evento “morte”, tal 

entendimento não tem aplicação imediata. Isso porque, em casos tais, o 

dano moral mostra-se ínsito na medida em que o autor fora privado da 

quitação do contrato e, por conseguinte, da contemplação das cartas de 

crédito em momento salutar da sua vida, após o passamento do seu 

cônjuge. Sobre o tema, já se decidiu que: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPRA DE 

MOTOCICLETA. SEGURO TOTAL OPCIONAL CONTRATADO NAS 

DEPENDÊNCIAS DA RÉ. CONTRATAÇÃO DIVERSA PELO FUNCIONÁRIO 

DA EMPRESA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. I - Responde integralmente pela 

cobertura securitária a empresa que ao vender motocicleta oferece 

seguro total ao seu cliente, mas, por razões desconhecidas, contrata com 

a seguradora cobertura diversa daquela aceita pelo consumidor. II - Em 

princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável, 

a menos que se evidencie a sua repercussão negativa no patrimônio 

imaterial do consumidor. Assim, se a recusa se revela injusta, de sorte a 

causar repercussão negativa no universo psíquico do ofendido, 

trazendo-lhe frustrações e padecimentos, induvidoso o dever 

indenizatório, ante a presença dos elementos essenciais à etiologia da 

responsabilidade civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0220.11.001227-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

28/11/2013, publicação da súmula em 06/12/2013) (negritei)” “APELAÇÃO 

- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL 

POR DOENÇA COMPROVADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

DEMONSTRADO - SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA REMESSA DA 

RESPOSTA AO SEGURADO - PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA - 

ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DANO MORAL 

CONFIGURADO. - O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 206, §1º, II, 

"b", do CCB/2002, no caso de seguro por invalidez, inicia-se na data em 

que o segurado obteve ciência inequívoca de seu estado incapacitante, 

suspendendo-se pelo requerimento administrativo à seguradora e voltando 

a fluir após tomar ciência da recusa daquela. - O contrato de seguro é 

aquele pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, 

obriga-se a pagar ao segurado o valor ajustado, se ocorrer o risco a que 

está exposto. - Considerando que restou provado o pagamento dos 

prêmios e que a ré deixou de demonstrar que o segurado possuía doença 

preexistente, viável o reconhecimento da vigência do seguro e, por 

conseqüência, do pagamento da indenização respectiva. - Tendo a 

seguradora se obrigado, perante a beneficiária, a pagar-lhe o prêmio do 

seguro e, não havendo o cumprimento da obrigação ela deve, também, ser 

responsabilizada pelo pagamento de indenização pelo dano moral causado 

por sua omissão. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.151156-7/002, Relator(a): Des.(a) 

Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/11/2013, publicação da súmula em 26/11/2013) (negritei)” O 

ordenamento jurídico deve aguardar alguma lógica entre si. Não seria 

concebível a fixação de dano moral pela restrição indevida de crédito e 

não quando alguém é privado do seguro previsto para um momento tão 

delicado da sua vida. Não seria lógico que, para a restrição de crédito, 

haveria dano moral e, para a restrição de ajuda financeira quando do 

passamento de um familiar, não. Aqui, seguramente, as aflições são muito 

maiores. Ademais, sequer há falar que a seguradora fora amparada por 

cláusula contratual, haja vista que as próprias apólices contratadas 

garantiam a quitação dos contratos de consórcio, pela própria natureza do 

seguro prestamista. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para 

CONDENAR a parte demandada a promover a quitação do saldo devedor 

referente às Cotas de Consórcio n. 344 e n. 361, ambas do Grupo 10459, 

junto à ré Fiat Administradora de Consórcio Ltda. Por conseguinte, com a 

quitação do saldo devedor, CONDENA-SE a parte ré a promover a 

liberação das cartas de crédito referente às Cotas de Consórcio n. 344 e 

n. 361, ambas do Grupo 10459, em favor da parte autora. Ainda, 

CONDENA-SE a parte demandada a restituir a parte autora, de forma 

simples, o valor das parcelas pagas após o óbito da segurada, como 

indicado nos extratos de id. 4595830 e id. 4595866, devendo, sobre o 

valor de cada parcela, incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. No 

mais, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 9.540,00, devendo incidir juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento da sentença. Uma vez que a parte autora decaiu de parte 

mínima dos pedidos (restituição em dobro das parcelas), CONDENA-SE, 

por fim, a parte demandada ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004537-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERALDO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004537-31.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 9.946,33; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: NERALDO PINTO DE MIRANDA I – 

Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão em que a empresa 

requerente alega, em síntese, que o requerido firmou contrato de 

financiamento junto à instituição financeira para aquisição de um veículo, 

cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato 

de financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (id. 10630916). 

Cumprimento da liminar e citação da parte requerida (id. 10995308 e id. 

10995308). Mesmo devidamente citado, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta, como 

certificado no id. 14076741. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado 

fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida tenha sido 

regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. Sendo 

assim, não havendo contestação do requerido nos autos, a aplicação dos 

efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da ausência de 

contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua pretensão é 

corroborada pela plausibilidade do direito substancial invocado, 

evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, mormente 

pela cédula de crédito bancário e a notificação extrajudicial de id. 

9149583, demonstrando a mora do requerido. Logo, em atenção ao que 

dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado da lide. É de se observar que, executada a liminar, no prazo de 

cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 
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911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a 

integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, o 

requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Caso haja 

pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto 

ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 19 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALBERTO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BRAGA (RÉU)

PALOMA EMANUELA BRAGA MARTINS (RÉU)

JOAO LUIZ DE SOUZA MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000668-94.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 3.825,57; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DOUGLAS ALBERTO DE BRITO Parte Ré: RÉU: PALOMA 

EMANUELA BRAGA MARTINS, ELIANE BRAGA, JOAO LUIZ DE SOUZA 

MARTINS I – Relatório Trata-se de ação de cobrança de alugueis e 

encargos ajuizada por DOUGLAS ALBERTO DE BRITO em face de 

PALOMA EMANUELA BRAGA MARTINS, JOÃO LUIZ DE SOUZA MARTINS 

e ELIANA BRAGA, todos qualificados nos autos. Sustenta o autor as 

partes celebraram contrato de locação de um imóvel residencial pelo prazo 

de 01 ano, com início em 11/04/205 e término em 11/04/2016, com aluguel 

mensal no valor de R$ 600,00. Afirma que as partes pactuaram, ainda, que 

os locatários arcariam com pagamento das despesas com água e energia 

elétrica, devendo entregar o imóvel, ao fim da locação, nas mesmas 

condições em que recebido. Sustenta que, em dezembro de 2015, os réus 

deixaram de efetuar o pagamento do aluguel com vencimento em 

11/12/2015, sendo informado somente em 13/01/2016, que os réus tinham 

desocupado o imóvel. O autor alega que se dirigiu até o novo endereço 

dos réus, sendo-lhe entregues as chaves do imóvel. Ainda, que, no dia 

seguinte, o réu João Luiz de Souza Martins teria se dirigido até o comércio 

do pai do autor, entregando alguns talões de água e luz, tendo dito, ainda, 

que efetuaria o pagamento de qualquer valor. Requer, portanto, a parte 

autora que sejam os réus condenados ao pagamento da quantia de R$ 

3.825,57, referente ao aluguel em atraso, com a incidência da multa 

contratual e juros, além das despesas com a pintura e limpeza do quintal 

do imóvel. Instruiu a inicial com documentos. O despacho de id. 1499699 

determinou a emenda da inicial, o que fora visto no id. 1941682. A decisão 

de id. 1951519 indeferiu a justiça gratuita requerida e determinou o 

recolhimento das custas processuais, o que fora promovido no id. 

3077350. A inicial foi recebida na decisão de id. 4149091. Realizada 

audiência, não houve acordo (id. 4734339). A parte demandada 

apresentou contestação no id. 5476977, arguindo, preliminarmente, a 

ilegitimidade passiva de João Luiz de Souza Martins e Eliane Braga. No 

mérito, defende que os danos existentes no imóvel não decorreram de 

mau uso pelos réus, mas de falta de manutenção por parte do autor, além 

de que não haveria prova das condições do imóvel antes da locação. 

Ainda, impugna o valor da cláusula penal requerida, uma vez que seria 

abusiva, já que ultrapassa a quantia do débito principal, bem como aduz a 

ilegalidade da multa e dos juros, eis que seriam abusivos. A réplica à 

contestação é vista no id. 8020340. O feito fora saneado no id. 11486221, 

ocasião em que fora rejeitada a preliminar arguida. No mais, determinou-se 

a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. 

A parte autora informou que não pretende produzir outras provas (id. 

11982267), ao passo em que a parte demandada pugnou pela oitiva do 

depoimento pessoal da parte autora (id. 12004771). II – Fundamentação 

Muito embora conste pedido de oitiva do depoimento pessoal da parte 

autora, formulado pelo réu, a verdade é que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso 

I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos acostados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito. Não havendo outras preliminares e 

nem questões prejudiciais a serem decididas, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988. Sem 

delongas, é incontroversa a relação locatícia entre a parte autora e os 

demandados, o que pode ser confirmado pelo contrato de locação 

residencial de id. 1494094. O aludido contrato revela que a locação se 

daria entre 11/04/2015 a 11/04/2016, contudo, como aduzido pela parte 

autora, houve a desocupação do imóvel pelos réus em 09/01/2016, o que 

não fora controvertido pela parte demandada, na resposta. Ocorre que, 

como restou comprovado dos autos, os demandados desocuparam o 

imóvel sem qualquer aviso prévio, estando inadimplente com a parcela de 

aluguel referente ao mês de dezembro de 2015. Acerca da inadimplência 

do aluguel referente ao mês de dezembro de 2015, a parte demandada 

não controverteu tal fato na defesa, de modo que é fato incontroverso nos 

autos. Ponto controvertido da demanda é o estado do imóvel quando de 

sua devolução ao locador, tal qual se eventual deterioração fora 

decorrente do mau uso dos locatários. Nesse passo, é certo que os 

locatários tinham o dever de proceder à devolução do bem locado no 

mesmo estado em que o receberam, salvo danos decorrentes do decurso 

do tempo e de uso regular. Volvendo os olhos às fotografias constantes 

dos autos, juntadas tanto pela parte autora (id. 1494134 e id. 1494174), é 

possível verificar a existência de algumas avarias nas paredes do imóvel 

e no quintal. Contudo, a parte demandante não demonstrou nos autos que, 

no início da relação locatícia, encontrava-se o imóvel em perfeito estado 

de conservação. Para comprovar que houve mau uso ou deterioração 

demasiada provada pelos réus, era de rigor a elaboração de laudo de 

vistoria inicial, a fim de viabilizar o estado de conservação e possibilitar se 

aferir a exata situação do imóvel objeto de exame no momento da 

assinatura do contrato. E não existe nos autos o laudo de vistoria inicial, 

documento necessário para o confronto com o laudo elaborado pela 

autora, após a entrega do imóvel, bem como para se apurar eventual 

danificação no espaço, apto a ensejar a indenização perseguida. Nesse 

passo, dispõe o artigo 22, inciso V, da Lei 8.245/91, que versa sobre as 

relações locatícias, ser obrigação do locador fornecer ao locatário 

descrição minuciosa do estado do imóvel, com expressa referência aos 

eventuais defeitos existentes, documento este não elaborado pela parte 

autora, muito embora mencionado no contrato de locação, o que impede, 

neste momento, a análise exata da extensão de eventual deterioração 

existente no imóvel. Nesses casos, já se decidiu que: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE EVENTUAIS ESTRAGOS EM IMÓVEL OBJETO 

DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS 

ALEGADOS ESTRAGOS OCORRERAM NO PERÍODO DA LOCAÇÃO - 

FALTA DE VISTORIA INICIAL E VISTORIA FINAL SEM A NOTIFICAÇÃO DO 

INQUILINO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA 

- SENTENÇA MANTIDA. A falta de vistoria inicial e da prova de que os 

estragos ocorreram no período da locação, torna improcedente o pedido 

de cobrança de eventuais danos no imóvel supostamente causados pelo 

inquilino. A prova dos danos materiais há que ser inconteste, vale dizer, 

devidamente demonstrada, sob pena de não ser acolhido o pedido em que 

se busca obter eventual reparação por danos materiais, porquanto estes 

não se presumem. (TJMT - Ap 92266/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) (negrito nosso)” “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL - RESSARCIMENTO DE DANOS - AVARIAS CAUSADAS PELO 

LOCATÁRIO LAUDO DE VISTORIA ASSINADO PELO LOCATÁRIO NÃO 

ELABORADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA - SENTENÇA MANTIDA 

Na medida em que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a 

responsabilidade do locatário e respectivos fiadores pelos danos 

experimentados, uma vez que a vistoria realizada unilateralmente pela 
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autora não é capaz de comprovar o real estado de conservação do imóvel 

por ocasião da entrega das chaves, de rigor a improcedência do pedido 

i n d e n i z a t ó r i o  -  A p e l o  i m p r o v i d o .  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o 

0109181-25.2008.8.26.0011; Relator (a): José Malerbi; Órgão Julgador: 35ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 25/08/2014; Data de Registro: 28/08/2014) (negrito 

nosso)” “RECURSO APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE 

COBRANÇA RESSARCIMENTO DE DANOS. Ação de cobrança. Valores 

dispendidos pelo locador para reparar danos em imóvel locado. Ausência 

de laudo de vistoria inicial. Danos materiais não comprovados. Impossível, 

diante do conjunto probatório coligido, se aferir o estado do imóvel no 

momento de início do contrato. Indenização não devida. Exegese do artigo 

333, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; Apelação 

0046203-03.2011.8.26.0562; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão 

Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª. Vara Cível; 

Data do Julgamento: 13/03/2014; Data de Registro: 14/03/2014) (negrito 

nosso)” Dessa feita, havendo dúvidas se os danos verificados no imóvel 

ocorreram no período da locação ou se já preexistentes, não há como 

impor esse ônus à parte demandada, mormente porque a parte autora 

possuía plenas condições de apresentar provas seguras acerca do 

estado do imóvel, o que não realizou. Ou seja, sem prova do estado do 

imóvel, bem como dos supostos danos a ele causados, impossível o 

acolhimento da pretensão inicial. Depois, no que toca à multa pelo 

descumprimento contratual, muito embora a parte autora alegue, na 

exordial, que o pedido encontra respaldo no parágrafo único da Cláusula 

14 do contrato, contudo, volvendo os olhos ao aludido instrumento 

contratual (id. 1494094), não se depara com qualquer previsão de 

incidência de cláusula penal em caso de descumprimento contratual. Logo, 

diante da inexistência de previsão contratual, não há falar em incidência 

de cláusula penal. Do mesmo modo, com relação à pretensão de 

ressarcimento das despesas com a pintura e limpeza do terreno, o 

contrato também não traz essa previsão. Aliás, como já dito, sequer fora 

demonstrada a situação em que o imóvel fora entregue aos réus, se 

estava pintado, com o terreno limpo, de modo que não se vê prova de 

descumprimento contratual por parte dos réus. Por outro lado, a Cláusula 

11 do instrumento contratual, prevê que as despesas com água e luz 

serão de incumbência dos locatários, além de que não houve controvérsia 

entre as partes, nesse ponto. Logo, é devido o ressarcimento da quantia 

indicada nas faturas juntadas no id. 1494200 e id. 1494208. Depois, muito 

embora tachado de abusiva a multa contratual de 10% e os juros de mora 

de 0,3% incidentes sobre o aluguel inadimplido, não especificou o porquê 

seria indevida tal cobrança. Afinal, não basta a alegação genérica de que 

os parâmetros seriam abusivos, mas a devida fundamentação de que 

aqueles encargos estariam onerando demasiadamente a parte demandada 

ou em desacordo com previsão legal. Ademais, em análise às taxas ali 

constantes, elas não se mostram abusivas. III- Dispositivo Ante o exposto, 

este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, razão porque CONDENA-SE a parte demandada, solidariamente, 

ao pagamento do aluguel em atraso (dezembro de 2015), no valor de R$ 

600,00, aliada à multa contratual de 10% e juros de mora de 0,3% ao dia, 

conforme previsão contratual. Ainda, CONDENA-SE a parte demandada, 

também de forma solidária, ao pagamento da quantia referente às contas 

de água e energia elétrica, indicadas nos id. 1494200 e id. 1494208, 

devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC, ambos a partir da data do desembolso. Por fim, considerando que 

houve a sucumbência recíproca CONDENAM-SE as partes ao pagamento 

das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixa-se em 10% 

sobre o valor da condenação, devendo ser rateados igualmente entre as 

partes. JULGA-SE extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 46360 Nr: 4425-02.2005.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos, etc.

Reoportunizo à parte credora se manifestar acerca do despacho de fl. 

223, esclarecendo todos os apontamentos, no prazo de 15 dias.

Anoto que o silêncio poderá ser reconhecido como anuência da credora 

com o valor depositado e quitação da dívida.

 Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 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): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O

 ... Pois bem. No que diz respeito aos imóveis de matrícula nº 40137, 672, 

14027, 3514, de propriedade de Gentil Alcides Gusman, sendo o seu 

espólio executado neste feito, tenho que o pedido de penhora deve 

prosperar. Portanto, nos termos do art. 845,§1º, CPC lavre-se termo de 

penhora dos imóveis de matrícula nº 40137, 672, 14027, 3514 indicados 

pela exequente., expedindo -se certidão da penhora e oficiando ao 

Cartório de Registro de Imóveis para proceder com a averbação, com 

ônus ao Exequente que deverá ser intimado a providenciar a averbação 

em 30 dias, comprovando nos autos. Em seguida, intime-se o Espólio de 

Gentil Alcides Gusman por meio de sua representante legal, na pessoa de 

seu advogado, acerca da penhora realizada. Concomitante, expeça-se 

mandado para avaliação dos imóveis penhorados de matrículas nº 40137, 

672, 14027, 3514, localizados nesta e após a juntada da avaliação, 

manifestem as partes no prazo de 15 dias. ... Deste modo, resta pendente 

a citação do executado Sebastião, de modo que a penhora dos bens 

indicados e de propriedade do mesmo só deve ocorrer em momento 

oportuno, restando impossibilitada por ora. De outro lado, nos termos do 

art. 799, inciso IX, deverá o exequente proceder com averbação desta 

ação à margem das matrículas dos imóveis indicados e de propriedade do 

executado Sebastião, comprovando nos autos no prazo de 15 dias. No 

mais, cumpra-se a escrivania integralmente com o despacho de fl. 210 

devendo: Deprecar a citação, penhora e demais atos do requerido 

Sebastião Macedo Bernardes no endereço obtido, qual seja, Av. Assis 

Chateubriand, nº 1004, sala 01, Setor Oeste, CEP: 74130-010, Goiânia/GO. 

Proceder com a penhora do crédito indicado à fl. 52/53, pertencente ao 

executado Sebastião, oficiando ao Juízo Federal para comunicação da 

penhora e solicitação de informações quanto ao valor. Decorrido o prazo 

para manifestação do exequente quanto a avaliação dos imóveis, bem 

como cumprimento da determinação (averbação da ação à margem das 

matrículas) volvam-me conclusos os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193296 Nr: 10339-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS, MARIA BORGES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES APARECIDO DE FAVARE, SEBASTIÃO 

CARDUCI, LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS, RONALDO XAVIER 

DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 
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LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido intentado por FRANCISCO BORGES 

DOS SANTOS E MARIA BORGES DOS SANTOS na peça vestibular, para 

declarar o domínio dos promoventes sobre o imóvel em questão, qual seja, 

um lote de terreno urbano, com área de 518,96m², localizado na Rua João 

Albuquerque, Cavalhada, nesta cidade, sendo parte a ser destacada de 

uma área maior, registrada sob a matrícula de nº 19.874 no cartório do 1º 

ofício desta Comarca, à fl. 30 do livro nº02. Sem custas.Deixo de 

condenar os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, eis 

que não deu causa ao ajuizamento da ação.Transitada em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo, 

determinando que se proceda com o registro da sentença à margem da 

matrícula de nº 19.874, a fim de se dar pleno conhecimento da declaração 

de domínio sobre a área de 518,96 m² a ser destacada da área 

matriculada, bem como para que proceda com a abertura da matrícula do 

imóvel objeto desta lide, com área de 518,96m², em nome de FRANCISCO 

BORGES DOS SANTOS E MARIA BORGES DOS SANTOS. Intimem-se. 

Após o cumprimento das formalidades, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 55369 Nr: 2662-29.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCA ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da correspondência encaminhada para citação do 

requerido,com a informação que o mesmo é desconhecido no endereço 

informado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149176 Nr: 7791-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CATARINA FERREIRA DA CRUZ, MANOEL 

NATALINO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALT JUNIOR - 

OAB:5.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça que segue parcialmente transcrita..." dirigí-me 

ao endereço dos autores, para obter informações acerca da situação do 

imóvel para procedimento do referido ato, e lá estando, fui informada pela 

Srª Adélia, filha do autor Manoel Natalino Rosa, de que este falecera em 

11/11/2015 e que transferiu a área para uma terceira pessoa, denominada 

“Luiz”, porém, não soube informar o seu atual endereço. Entrei em contato 

com o Sr. Luiz pelo telefone celular nº 65-99951-4514, e este informou 

que está na posse do imóvel, porém não quis dar maiores informações, 

nem tão pouco informar o seu nome completo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 153086 Nr: 331-30.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA, DONIZETE SILVA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

no valor R$ 140,00 (cento e quarenta reais)a fim de possibilitar a 

expedição do mandado de penhora e avaliação de bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 52625 Nr: 1808-35.2006.811.0006

 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: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP & COMÉRCIO, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, CAROLINA B. P. SALVADOR - OAB:MT/10.279, EDUARDO FARIA 

- OAB:4318, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, RENATA 

ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9246-MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da correspondencia encaminhado ao Sr.Itamar Jesus Pimenta 

-repres. da Construtora-IP, com a informação que o mesmo "mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7388 Nr: 264-32.1994.811.0006

 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 FRADES DA SILVA, ANTONIO DA 

SIVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Arquive-se, sem baixa, até que futuramente o Credor indique bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148845 Nr: 7403-05.2012.811.0006

 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): NORIVAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia 

Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 Vistos, etc.

Expeça-se o necessário para averbação desta ação nos orgãos de 

proteção ao crédito, por meio do sistema Serajud.

No mais, defiro o pedido de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III do 

CPC, pelo prazo de um ano (§1º) ou até ulterior manifestação da credora.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192567 Nr: 9910-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.C.CAMPOS & CIA LTDA - ME "DROGARIA 

BEM ESTAR", ELAINE CARDOSO CAMPOS, GERALDO DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 782 § 3º do CPC, defiro a anotação da dívida/ação nos 

registros do Serasa. Providencie a escrivania a comunicação via sistema 

Serasajud..

Cumpra a escrivania o despacho anterior, na parte em que determina a 

expedição de carta de citação.

Defiro a suspensão do processo na parte em que determinou a citação 

por edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 223687 Nr: 9714-90.2017.811.0006

 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: ANTONIO CARLOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cuida-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ajuizada por ANTONIO CARLOS 

FERNANDES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Ambos já 

devidamente qualificados nos autos, pelas razões elencadas na exordial.

Tramitando regularmente o feito, a parte exequente requereu a desistência 

da ação com a consequente extinção do feito.

O artigo 775 do Código de Processo Civil dispõe que: “o credor tem a 

faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 

executiva.”.

 Diante da circunstância, verifico a hipótese de extinção do processo sem 

resolução do mérito, sendo desnecessária a manifestação do réu, por não 

ter sido citado.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intime-se.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192549 Nr: 9892-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO BISPO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se, que a parte Autora vem demonstrando 

desídia na condução do feito.

Desta forma por mais uma vez determino a intimação do EXEQUENTE ITAÚ 

SEGUROS S/A a fim de que promova o regular andamento do processo 

conforme despacho de fls. 78, no prazo de 10 (dez) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137799 Nr: 7182-56.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON JOSÉ DE PAULA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEILA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de quebra de sigilo fiscal do executado, tendo em vista 

que a diligência já foi realizada e não obteve resultado frutífero, conforme 

se extrai das fls. 137/139.

 Arquive-se sem baixa pelo prazo de 01 ano (art. 921,§1º, CPC), ou até 

ulterior manifestação da parte credora.

 Saliento que poderá o exequente manifestar seu interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito (art. 782, §3º, CPC) 

conforme facultado no despacho de fl. 165. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema Serajud.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130464 Nr: 9096-92.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vislumbro que a parte Autora informou a retirada do edital, porém não 

comprovou ate o momento sua publicação.

 Anoto que o processo esta parado há quase um ano para concretização 

da citação por edital.

Desta forma concedo novo prazo de 15 dias para comprove se o ato 

restou concretizado, sob pena de extinção.

Ademais, caso seja comprovado sua publicação dentro do prazo legal 

deverá a escrivania desta vara cumprir conforme fls. 59.

No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137364 Nr: 6664-66.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI SUDOESTE-COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC.DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se o processo esta paralisado há mais de 

dois anos aguardando informação se o Devedor efetuou o pagamento das 

últimas quatro parcelas do acordo.

Inobstante intimado, a parte Credora permaneceu inerte.

Frente a tal ocorrência, reoportunizo promover o devido andamento ao 

processo, no prazo de 10 (dez) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172558 Nr: 8182-86.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G TEIXEIRA HERMIDORFF - ME, GEANI 

TEIXEIRA HERMIDORFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos, etc.

 Defiro a liberação dos valores já penhorados em favor do Exequente.

Determino o sobrestamento dos autos até que seja implementando 
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desconto total da dívida.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 100171 Nr: 5264-51.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FANAIA DIAS, LUIZ ROBERTO DELFIM, 

ANTONIO GARCIA OURIVES, JONES ANGELO BISINELLA, ANTONIO 

TEODORO FERREIRA MENDES, MITIE KISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 É de conhecimento público que o Supremo Tribunal Federal homologou 

acordo envolvendo discussão sobre planos econômicos, matéria objeto 

desta lide.

Assim, concedo prazo de 30 dias para as partes fazerem as tratativas 

com vistas a busca de resolução consensual do litígio.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142537 Nr: 332-49.2012.811.0006

 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: NORMA JULIANA RAMOS PIRES, RITA ANGELICA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE AUGUSTO 

LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Autora e a Requerida Sicredi para se manifestar quanto 

ao cálculo apresentado e valor depositado pela requerida Forever Liv, 

requerendo o que entender pertinente em 15 dias.

 Indique a Sicredi número de conta para fins de expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141028 Nr: 10688-40.2011.811.0006

 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): SENILDE GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 Vistos, etc.

Ausente impugnação pela parte Devedora, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação dos valores penhorados.

Designe nova audiência de tentativa de conciliação para realização no 

Centro Judiciário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155841 Nr: 3419-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO BARRIGUELA FILHO, 

ARMANDO BARRIGUELLA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se, que já foram expedidos os atos 

necessários para tentativa de citação do inventariante nos dois endereços 

elencados as fls. 126. Desta forma tenho que o pedido retro não deve ser 

acolhido, tendo em vista que já foi expedida Carta Precatória neste 

endereço fls. 117/119 bem como carta de citação em outro conforme fls. 

129/130.

 Com a pesquisa de endereço é recente (fls. 126), deixo de realizar 

novamente.

Proceda a citação do espólio por edital e via DJE.

Nos termos do art. 139 do CPC, considerando o lapso de tramitação do 

feito sem êxito na localização da parte Devedora, determino a pesquisa da 

declaração do imposto de renda, ITR e DOI, desde o ajuizamento da ação 

até a presente data. Determino ainda a pesquisa junto à Central da Anoreg 

para verificar a existência de registro de imóveis. Segue, em anexo, 

resultado da busca.

Após a citação por edital, indique o Credor bens passíveis de penhora, em 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148854 Nr: 7412-64.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Desentranhe a petição de fls. 144 por pertencer a outro processo.

Como a parte efetuou o pagamento da diligência, expeça-se mandado de 

penhora.

No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162466 Nr: 10256-50.2013.811.0006

 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): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA, DONIZETE SILVA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Providencie a retificação da autuação e registros para cumprimento de 

sentença.

Ante o teor da manifestação de fls. 159, cumpra a escrivania os itens 2 e 

3 do despacho de fls. 135.

No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 37634 Nr: 3135-83.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO-POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, MARIA DO 

SOCORRO ALVES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ABRANTES MARQUES - 

OAB:14934, EDUARDO AMARANTE PASSOS - OAB:15022, EDUARDO 

LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/O, FRANKLIN ROOSEVELT 

VIEIRA VIDAURE - OAB:1585-A, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:5987, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - OAB:7.854, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Indefiro o pedido de apensamento.

Acaso a parte tenha interesse no ajuizamento de incidentes no processo 

de cumprimento de sentença, deverá instruir com as cópias que entender 

pertinentes.

Assim, promova o rearquivamento destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189463 Nr: 7904-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOP MOTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Retifique a autuação e registros para cumprimento de sentença.

Expeça-se certidão do crédito para fins de protesto (fls. 56).

Defiro a pesquisa de veículos junto ao Sistema Renajud. De ofício, segue 

ainda pesquisa de bens junto ao Sistema da Anoreg.

Intime-se a parte Credora para ciência da busca e para indicar bens, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176895 Nr: 400-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASPER RUIZ DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:10833, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753

 Vistos, etc.

 Reoportunizo ao credor se manifestar requerendo o que entender de 

direito para satisfação da dívida, bem como quanto ao seu interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito.

 Anoto o prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, novamente concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189191 Nr: 7722-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA DO VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e declaro rescindido o 

contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 

com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do 

Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar, 

sobre o veículo da marca Volkswagem, modelo GOL 1.0, G4, ano de 

fabricação: 2011, cor: branca, placa: HEO9438 e renavam: 

9BWAA05WXCP019607. Faculto a venda pelo Requerente nos termos do 

Decreto Lei 911/69.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como nas 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155246 Nr: 2746-83.2013.811.0006

 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: JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELDEN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ... Primeiramente, refuto a justificativa do executado (fl.177) quanto a 

ausência de pagamento da obrigação. Isso porque, ainda que não haja 

indicação de conta pelo credor, tal fato não impede que o devedor efetue 

o pagamento da dívida, mormente porque poderia tê-lo feito por meio de 

depósito judicial, utilizado e conhecido amplamente no âmbito judicial. 

Portanto, não ocorrido o pagamento voluntário da dívida, incide o montante 

multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Com 

efeito, como não foi efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação do executado, penhorando-se tantos bens 

quantos bastem para satisfação da dívida. Não obstante, no que concerne 

ao cumprimento da obrigação de fazer, verifico que o requerido 

novamente não providenciou seu devido cumprimento, se limitando à 

manifestação de fls. 177 em que tenta apresentar opção alternativa à 

obrigação imputada na decisão de mérito definitiva o que, portanto, não 

deve ser considerado. ... Neste rumo, como o devedor indicou que está 

disposto a efetuar o cumprimento da obrigação, o que não impede a 

aplicação da sanção cominatória ao mesmo, haja vista até o momento não 

ter apresentado qualquer providência para atender ao comando que é de 

sua responsabilidade, deverão as partes ser intimadas por meio de seus 

advogados, via DJE, para que em 20 dias ajustem o modo como se dará a 

transferência do imóvel – obrigação de fazer. Saliento que a providência 

acima se limita a auxiliar na efetividade da decisão proferida, no entanto, 

não desvia a obrigação do executado e tampouco evita que lhe recaia o 

ônus de sua letargia em cumprir com a obrigação imposta. De outro lado, 

havendo necessidade de comparecimento da credora no cartório de 

registro de imóveis, deverá colaborar para cumprimento da obrigação, 

como exposto, ajustando com o requerido o modo como levarão à efeito a 

transferência. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155213 Nr: 2711-26.2013.811.0006

 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): MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Há nos autos informação de que o imóvel objeto do arresto foi adquirido 

por terceiro no ano de 2014, inclusive existe averbação na matrícula do 

bem, conforme informado pelo cartório de serviços notariais e registrais - 

1º ofício (fl. 103/105).

 Assim, manifeste-se a parte credora acerca da informação prestada pelo 

cartório às fls. 103 e documentos de fls. 104/105, requerendo o que 

entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Anoto que a inércia da credora acarretará na extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148980 Nr: 7556-38.2012.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO MANOEL CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 De forma surpreende, a parte Autora sem qualquer garantia para receber 

um único tostão da dívida, manifesta desinteresse pelo bem, a príncipio, 

único disponível para amortizar algum centavo do crédito. Assim, oficie 

comunicando para a Delegacia de Policia de Nova Monte Verde, assim 

como para adotar às providências pertinentes para restituição para quem 

demonstram legitimidade.

Além de inexistir qualquer garantia, por exclusiva desídia, a parte Autora 

sequer esclareceu quanto o interesse na anotação da dívida no Serasa, 

único meio que poderia compelir o devedor em procurar para negociar a 

dívida.

Arquive-se, sem baixa, ficando condicionado o prosseguimento com a 

indicação de bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148950 Nr: 7522-63.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO, VANDERLEI ALVES DE MATTOS

 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:

 Vistos, etc.

 Embora não exista nenhum impedimento para nomeação de Curadores 

distintos aos executados, em razão do EMAJ já ter conhecimento da 

causa, eis que já representa a empresa executada M J Comércio de 

Alimentos, da qual os executados são proprietários, acolho o pedido de 

fls. 178 e revogo a nomeação de fl. 177, nomeando como Curador 

Especial aos executados Marcelo de Oliveira e Vanderlei Alves o EMAJ, 

que deve ser intimado para exercer a defesa em 15 dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163129 Nr: 415-94.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN ZEBIANI ENSIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, não há que se falar em “desconsideração da citação por 

edital” como requerido pela autora, eis que tendo a ação sido convertida 

em execução, há necessidade de citação da parte executada para 

pagamento da dívida, diferentemente do procedimento da ação de busca e 

apreensão, em que a parte só é citada após a apreensão do veículo e que 

não é mais aplicável ao caso.

 Assm, oportunizo a comprovação da publicação do edital, em 48 horas, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158498 Nr: 6240-53.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIREDIO DE PAUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:2284-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA 

LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o prazo de 30 dias de suspensão para que o autor diligencie em 

busca de endereço do requerido.

Decorrido o prazo, manifeste o autor requerendo o que entender 

pertinente.

Saliento que o requerente poderá optar pela conversão da presente 

demanda em ação executiva, conforme dispõe o artigo 4º do Decreto Lei 

911/69.

Anoto que a inércia da autora poderá acarretar na extinção do feito sem 

resolução de mérito.

Decorrido o prazo, novamente conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169257 Nr: 5630-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SCHIMIDT, DANIEL HENRIQUE AZEVEDO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, tendo em vista que se 

trata de medida excepcional que só deve ser levada à efeito quando 

restarem infrutíferas as demais tentativas de citação.

 No caso dos autos, verifico que o AR acostado à fl. 190apontou 

insuficiência do endereço indicado para citação, que de fato constatei 

estar incompleto, tendo em vista que não indicou o número da casa, 

conforme se extrai da carta de citação acostada à fl. 189.

 Assim, expeça-se nova carta para citação da herdeira Luciene, indicando 

o endereço completo contido à fl. 188, qual seja: Rua 48, Casa, 20, Quadra 

49, Setor 03, Bairro CPA III, CEP: 78058 – 446, Cuiabá/MT.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 16320 Nr: 755-63.1999.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO TELES DE OLIVEIRA, CLEUZA 

ANTUNES TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro os pedidos de fl. 273, tendo em vista que as diligências já foram 

realizadas por este Juízo e não se obteve resultado positivo.

Deverá o credor indicar bens passíveis de penhora do executado no 

prazo de 15 dias. Acaso não se manifeste-se, rearquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 96924 Nr: 1990-79.2010.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26856/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a conversão da presente ação em execução 

de titulo extrajudicial.

 Retifique-se a autuação e registros.

 Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas 

e honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser 

reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da dívida no prazo 

estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) caso rejeitados 

eventuais embargos à execução (art. 827, §2º).

Do mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá 

ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de 

pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado.

O exequente indicará bens do Executado sob os quais recairá a penhora, 

salvo se outros forem indicados pelo Executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração que a contrição proposta lhe será menos onerosa 

(art. 829, §2°).

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil.

A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831).

Conste no mandado que o Executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 do CPC.

Ausentes os embargos, poderá o credor requerer, considerando a 

avaliação do bem penhorado, a adjudicação ou apropriação de frutos e 

rendimentos de empresa ou estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, 

II, III).

Intimem-se as partes representadas de todos os atos processuais.

Defiro os benefícios contidos no art. 212 do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 96242 Nr: 1306-57.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11780/MT, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8.922-A MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se, sem baixa, estes autos, até últerior indicação de bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 6800-29.2012.811.0006

 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 GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 204 para designação de novas datas para 

realização de novo leilão, nos mesmos termos do despacho de fl. 143.

 Sem prejuízo, fica o credor intimado para indicar outras medidas que 

tenha interesse para satisfação do crédito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184686 Nr: 5051-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACACIANI PACHECO CAVALCANTE E OUTROS, ANA 

PATRICIA PACHECO CAVALCANTE, CARLOS GERALDO LEITE DA 

COSTA, CICERO LEITE CAVALCANTE DELGADO, CICERA LEITE 

CAVALCANTE VELOZO, ANA PAULA CAVALCANTE VELOZO, 

SEBASTIÃO LEITE CAVALCANTE, CÍCERO LEITE CAVALCANTE, 

EMERSON ESTEVAM LEITE DA COSTA, JOSÉ FERNANDO LEITE, MARIA 

APARECIDA CAVALCANTE LEAL, MARIA VERÔNICA LEITE DELGADO, 

VALDICE BARBOSA LEITE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA SILVA CUTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O feito aguarda providências do Juízo da terceira Vara Criminal desta 

Comarca (fl.178). Aguarde-se pelo prazo de 30 dias.

 Sem prejuízo, intime-se a Defensoria Pública acerca da decisão de fl. 169.

Aportando aos autos resposta do ofício (fl. 178), novamente concluso.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANI BALEEIRO PRAXEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

FUNEMAT (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra a FUNEMAT, no qual se se 

atribui à causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Por se tratar de causa 

que possui valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma 

do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, é de se reconhecer a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no 

AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 

Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da 

Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e 

assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução 

n.º022/2011/TP.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155634 Nr: 3189-34.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZIANE PIRES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

dois volumes e um apenso (373 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, 

inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 dias requeira o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51949 Nr: 1276-61.2006.811.0006

 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: MARCELIZE DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, JOSUÉ 

AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MT - 

OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, IMPULSIONO o presente feito 

INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, instruindo seu pedido com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito nos moldes do artigo 

534 do CPC.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161335 Nr: 9132-32.2013.811.0006

 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): LEOMAR AMARANTES MOTA, USIAS PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT, Lindomar da Silva Rezende - 

OAB:7388/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos pelos requeridos, nos quais se 

insurge contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública por 

improbidade administrativa, ao fundamento de que a decisão retro foi 

omissa e obscura.

Certificou-se a tempestividade recursal.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

 Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já 

apreciada que deve ser feita pela via de Apelação.

 PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150207 Nr: 8936-96.2012.811.0006

 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): MARLENE DA GRAÇA FORNANCIARI 

TEIXEIRA, BENEFIX - SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SEBASTIÃO ROLON NETO - OAB:7689, SUELLEYN 

DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Executados, via 

DJE/MT, através do TJMT, para que, no prazo de 05 dias comprovem o 

preparo da missiva de n. 27068-23.2017.811.0041 - id 1268124 ou 

solicitem a gratuidade de justiça, vez que sem a referida providência a 

audiência prevista para realizar-se em 10 de maio de 2018, não será 

realizada.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010790-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO CARMO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011739-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)
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RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000152-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA LEITE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO)

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO)

 

Intimo o(a) Executado(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006936-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA FILISMINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 16/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006907-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH HURTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012652-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (EXEQUENTE)

ERNESTA STEPHANI ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

KEICIANE CAMPOS SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimo o(a) Executado(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINOMAR JOSE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010291-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (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)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DO VALOR CONSTANTE 

DO ID 10105921

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006937-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 15:45 (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: 1006938-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA NERIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIA GONCALVES FERREIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

TRES PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

GRUPO DE COMUNICACAO TRES 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: 19/07/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000717-67.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARCILIA 

GONCALVES FERREIRA E SILVA REQUERIDO: GRUPO DE COMUNICACAO 

TRES S/A, TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA., EDITORA TRES 

LTDA., TRES EDITORIAL LTDA., TRES PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. 

Em síntese, a Requerente alega que no dia 01/03/2017 foi abordada pelo 

vendedor da reclamada enquanto aguardava seu voo no aeroporto de 

Brasília/DF. A reclamante aceitou a proposta e após uma série de 

perguntas o vendedor lhe ofertou a compra de três tipos de revistas, a 

qual fora parcelada no cartão de crédito em dez parcelas de R$ 59,90, 

num total de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). Contudo, 

somente três meses após a compra é que as revistas foram entregues à 

reclamante, sendo que lhe entregaram revistas diversas das quais o 

vendedor lhe ofereceu. Após três meses da data da compra e ao receber 

um produto diverso do qual lhe fora oferecido, a autora procurou o 

PROCON de Várzea Grande/MT, na tentativa de cancelar o contrato de 

assinatura de revistas. Durante a audiência realizada no Procon, restou 

firmado que a empresa já havia procedido ao cancelamento dos contratos 

n.°12679095 e n.° 17053422, e iria promover os estornos 

correspondentes aos valores dos contratos (R$ 729,00) creditando -os na 

fatura do cartão de crédito do mês de outubro/2017 a novembro/2017, 

contudo, a empresa não cumpriu o que fora acordado. A título de liminar o 

Requerente pede que seja determinado o cancelamento dos contratos 

12679095 e 17053422, bem como seja proibido qualquer desconto 

referente aos mesmos na conta corrente da autora, e a ré seja condenada 

à imediata restituição do valor pago indevidamente, no importe de R$ 

729,00 (setecentos e vinte e nove reais). É o necessário. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o 

pedido liminar o cancelamento dos contratos 12679095 e 17053422, bem 

como seja proibido qualquer desconto referente aos mesmos na conta 

corrente da autora, e a ré seja condenada à imediata restituição do valor 

pago indevidamente, no importe de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove 

reais). 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, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento parcial da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações do Requerente, tanto em razão do 

pagamento do referido produto, bem como do acordo entabulado entre as 

partes no Procon. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a incial, é possível o deferimento parcial da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; DEFERIR PARCIALMENTE A 

TUTELA ANTECIPADA para determinar ao Requerido, o cancelamento dos 

contratos 12679095 e 17053422, no prazo de 48 horas, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). No 

mais, designe-se audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a 

realização da mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Assinado eletronicamente 

p o r :  J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12074227 18030617572159900000011876000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006931-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GARCIA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 14:30 (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: 1006918-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR A 

CARTEIRA DE IDENTIDADE – RG, DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006934-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 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
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Processo Número: 1006939-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MIRANDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006940-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 16/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006942-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 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: 1006923-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO KLEBER BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA VIP COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR A 

CARTEIRA DE IDENTIDADE – RG E CPF, DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO 

DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006924-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE MAGALHAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 15/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAGNO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11526299 

E 12832785), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SILVA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9673106 E 

12833668), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVER DA SILVA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVER DA SILVA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (4596680 E 

12834202), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALCANTARA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9023032 E 

12834863), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006943-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DA SILVA PEREIRA (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: 16/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PLACIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001795-96.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA PLACIDO FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. Deve, ainda, 

no mesmo prazo, trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do 

precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006944-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERES LEITE DE SOUZA (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: 16/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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: 15/05/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006948-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO WILLIAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 16/05/2018 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: 1006951-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 16/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

banco bradesco 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: 15/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006927-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 15/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007624-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCOEUDO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem com: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO 

Numero do Processo: 1007624-92.2017.8.11.0006 REQUERENTE: 

FRANCOEUDO LOPES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em 

síntese, a parte Requerente alega que foi surpreendida com a informação 

de que seu nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Aduz ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a 

negativação foi feita pela Requerida, referente ao contrato n. 

0000005051390095, débito no valor de R$ 222,31 (duzentos e vinte e dois 

reais e trinta e um centavos), do qual a parte autora desconhece a 

procedência, razão pela qual recorre ao judiciário. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da 

existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo 

da irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino a Requerida que 

providencie, imediatamente, a retirada do nome da Requerente dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato n. 

0000005051390095, débito no valor de R$ 222,31 (duzentos e vinte e dois 

reais e trinta e um centavos), até decisão ulterior, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal Assinado eletronicamente 

p o r :  J O S E A N E  C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11000797 17120520351262700000010842125

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006925-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 15/05/2018 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: 1002014-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/08/2017 Hora: 14:30 (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: 1002014-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9922759 E 

12837232), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007626-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA FERNANDES BORROMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SERGIO MARQUES OAB - RJ182909 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (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 
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Conciliação Juizado Data: 17/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011305-58.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOMINGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (10905177 

E 12839265), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007629-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS, APRESENTAR O ESCLARECIMENTO DA DIVERGÊNCIA ENTRE O 

CNPJ APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL E OS CNPJs ENCONTRADOS 

NO SISTEMA. ESTANDO SOB PENA DE EXTINÇÃO, EXCLUSÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012471-62.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ASSIS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO)

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (12417449 

E 12839863), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007631-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS, APRESENTAR O ESCLARECIMENTO DA DIVERGÊNCIA ENTRE O 

CNPJ APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL E OS CNPJs ENCONTRADOS 

NO SISTEMA. ESTANDO SOB PENA DE EXTINÇÃO, EXCLUSÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (12318040 

E 12840367), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007632-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLANDA DA FONSECA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS, APRESENTAR O ESCLARECIMENTO DA DIVERGÊNCIA ENTRE O 

CNPJ APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL E OS CNPJs ENCONTRADOS 

NO SISTEMA. ESTANDO SOB PENA DE EXTINÇÃO, EXCLUSÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007633-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS, APRESENTAR O ESCLARECIMENTO DA DIVERGÊNCIA ENTRE O 

CNPJ APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL E OS CNPJs ENCONTRADOS 

NO SISTEMA. ESTANDO SOB PENA DE EXTINÇÃO, EXCLUSÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-04.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE SOUZA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (10933427 

E 12842130), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003789-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO BATISTA LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11632814 

E 12843568), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010240-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON REGIS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAELSON DE OLIVEIRA SILVA OAB - SP356411 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SAO PAULO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (6088820 E 

12843915), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003786-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9305219 E 

12844259), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011435-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TINGO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (4285169 E 

12844371), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003820-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11491832 

E 12844505), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003619-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARA ALVES SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11322661 

E 12844690), NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007624-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCOEUDO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM MEDIDA 

LIMINAR PARA OI S.A CÁCERES, 20 DE ABRIL DE 2018 Dados do 

processo: Processo: 1007624-92.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

25.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[TELEFONIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCOEUDO LOPES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: OI S.A 

FINALIDADE: 1. CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 2. 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 

Hora: 13:15 (MT) no endereço ao final indicado, bem como da medida 

liminar concedida nos autos em sua parte dispositiva, conforme abaixo 

transcrita: MEDIDA LIMINAR EM SUA PARTE DISPOSITIVA: “...Assim 

entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte 

Requerente e determino a Requerida que providencie, imediatamente, a 

retirada do nome da Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, referente ao contrato n. 0000005051390095, débito no valor de 

R$ 222,31 (duzentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), até 

decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição 
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Legal” ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Atenciosamente, ENIELE 

REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 

3211-1341 (IRS)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos etc;

Diante da certidão de fl. 71 e manifestação de fl. 71, vº, determino que 

seja feita nova intimação pessoal do denunciado DIEGO RIBEIRO GOMES, 

para constituir novo patrono, no prazo de 05 dias, devendo ser informado 

acerca da manifestação constante de fl. 71, vº.

 De igual forma, deverá ser certificado se o denunciado possui condições 

financeiras para contratar advogado ou se deseja ser assistido pela 

Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentação de defesa preliminar, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153668 Nr: 983-47.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CARLOS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTANTE DOS AUTOS PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229981 Nr: 1169-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ALESSANDRO FRANCISCO LEITE, PARA NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 213036 Nr: 1629-18.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON JUNIOR DE JESUS VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Auto de prisão em flagrante cod. n. 213036

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente o feito, verifico que em nenhum momento foi 

determinada a restituição dos valores apreendidos, não havendo 

plausibilidade jurídica para análise da petição de fl. 70.

 Friso que, caso a defesa tenha interesse em pleitear a restituição de 

valores apreendidos, deverá fazê-lo na forma prevista em Lei, conforme já 

deliberado à fl. 57.

 Deste modo, ante a existência de inquérito policial (cod. 214861), 

translade-se as peças necessárias e após, arquive-se o presente 

procedimento, com as baixas de estilo.

As providências.

 Cumpra-se.

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 224035 Nr: 9966-93.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MOACIR DA SILVA, GILSON JOSÉ 

DA SILVA, RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos, etc.

Primeiramente, levando-se em consideração a certidão de fl. 167, 

informando que os réus não se encontram presos por este feito, verifico 

que o pedido de revogação de prisão preventiva encartado às fls. 161/164 

resta prejudicado.

Ademais, solicitem-se informações acerca do cumprimento da missiva de 

fl. 160.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação acerca da 

resposta à acusação dos réus Rafael e Gilson encarta às fls. 161/164.

Às providências.

 Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 97681 Nr: 2751-13.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO AFONSO 

BARRETO RAMIRES - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo 2751-13.2010.811.0006. Cód. 97681.

 Visto.

Trata-se de guia executiva penal decorrente de ação penal onde o 

acusado Anderson Henrique de Souza fora condenado à pena de 05 

(cinco) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 

tendo cumprido provisoriamente a pena de 07 (sete) meses.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 
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determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço do recuperando foragido.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

Analisando os presentes autos, verifico que deva ser inserida junto ao 

sistema Apolo a data da prescrição da pretensão executória, que de 

acordo com cálculo realizado por este magistrado ocorrerá em 

03/07/2020, uma vez que em consulta ao sistema Apolo junto a comarca 

de Mirassol D´Oeste pude ver que ocorreu o trânsito em julgado ao MP em 

04072008, conforme certidão datada do dia 24/11/2008 (processo cód. 

29155 – Comarca de Mirassol D´Oeste).

Certifique-se sobre a inclusão de mandado de prisão junto ao sistema do 

BNMP/CNJ, atentando-se a data da prescrição executória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 58063 Nr: 4415-21.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I, 

c.c art. 115, todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão 

executória da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do 

recuperando Jair Jovio, nestes autos.Feitas as necessárias anotações 

junto aos registros da secretaria e do cartório distribuidor, arquive-se com 

as cautelas legais.Proceda-se também ao arquivamento de todos os feitos 

em apenso, visto que já realizada a unificação das penas, juntando-se 

cópia da presente em todos os autos, com o lançamento da sentença para 

que os mesmos possa ser arquivados, pela perda de objeto.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 61068 Nr: 7348-64.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Processo 283/2006. Cód. 61068.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que a recuperanda não deu continuidade ao cumprimento da pena 

no regime semiaberto (28/05/2007 – fls. 77), restando a ser cumprida pena 

inferior a quatro anos, que prescreve em oito anos.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face da recuperanda Dora 

Siñani Huanca, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 92675 Nr: 7800-69.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAAMAN KHOURI - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo 400/2009. Cód. 92675.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu início ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data do trânsito em julgado ao 

MP (17/06/2008), incidindo o prazo fatal para ser declarada a prescrição 

da pretensão executiva em 16/06/2010, sendo que a pena a ser cumprida 

é inferior a um ano, atento a antiga redação do art. 109, VI do CP.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Adailton Dias dos Santos, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 92981 Nr: 8097-76.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAAMAN KHOURI - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo 413/2009. Cód. 92981.

Visto.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 

arquivo provisório para análise de eventual prescrição da pretensão 

punitiva, e demais atos necessários nos feitos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...) II - 

do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena”.

Verifico que o recuperando não deu início ao cumprimento da pena, 

passando a fluir o prazo prescricional da data do trânsito em julgado ao 

MP (14/01/2007), incidindo o prazo fatal para ser declarada a prescrição 

da pretensão executiva em 13/01/2011, sendo que a pena a ser cumprida 

é igual a um ano.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, I 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE em face do recuperando 

Maurílio de Lima, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

Comarca de Diamantino
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1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 1532-89.2015.811.0005

 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: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane Raquel Flauzino de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877/MT, Cristiane Bell inati  Garcia Lopes - 

OAB:11.877-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Ante o exposto, DECRETO a revelia da parte devedora, nos termos do 

inciso II, do § 1º, do art. 76, do CPC/2015.Intime-se a parte exequente para 

d a r  a n d a m e n t o  n o  f e i t o . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

.....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87745 Nr: 3548-21.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Ferreira Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aaron David Gehring - 

OAB:12331/MT, Kamila de Souza Coutinho - OAB:10.661/MT, 

Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A/MT, Wellington Reberte 

de Carvalho - OAB:171961 SP

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais ajuizada 

por LUCINDO FERREIRA MENDES em face de BANCO ITAUCARD S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 305/307, 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, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 305/307 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.

Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada no acordo, após, preclusa as vias ordinárias.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94183 Nr: 1945-39.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamin Pereira de Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Certifique-se acerca da tempestividade da petição de fls. 253/254.

Intime-se a parte autora para informar nos autos os dados bancários e 

pessoais para o levantamento dos valores incontroversos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125577 Nr: 1047-84.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Meinerz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rannier F. Camilo - 

OAB:130.709/mG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117095 Nr: 1829-28.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolde Wiedemann Schaedler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125611 Nr: 1061-68.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolde Wiedemann Schaedler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 27 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, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal.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 impugnação,dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 
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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.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9492 Nr: 1798-38.1999.811.0005

 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): José Dimas Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Mauri João Galeli - OAB:SC/13472, Paulo Rogério 

de Souza Milléo - OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - 

OAB:6.112-A MT

 Intimo o credor para que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) 

executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, 

conforme decisão fls.212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86351 Nr: 1935-63.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Artefatos de Cimento JP Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Gerlach SS Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Covolan - OAB:46731, 

Nilson de Moura Branda - OAB:8586

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.148, no prazo 

de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88336 Nr: 637-02.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alirio Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.158, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38909 Nr: 3727-91.2008.811.0005

 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: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da devolução da carta precatória 

e certidão negativa de citação, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28694 Nr: 173-22.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Alexandre Sontag, Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT, Vinícius 

Pereira Muller - OAB:18308/MT, Zilaudio Luiz Pereira - 

OAB:4.427/MT

 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 centro (zona 

urbana). Intimo ainda para recolher as taxas e custas Judiciais de preparo 

da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de São Jose do Rio 

Claro, através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante 

de recolhimento a este juízo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 3424-72.2011.811.0005

 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: Doracy de Andrade Rotilli, Espólio de Otávio Rotilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Fernando Soares da Silva Reis, 

Carmem Salton Reis, Sônia Maria Cézar Reis, José Augusto Cezar Reis, 

Airton Cezar Reis, Sara Maria Reis Yorks, Pedro Konageski, Keli Cristina 

Fernandes Zangerolli, Fernando Cezar reis filho, Erasmo Luiz Zangeroli, 

Maria Herminia Rutilli Konageski, Sandra Maria Reis Pasini, Rodrigo 

Konageski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3424-72.2011.811.0005 – CÓDIGO: 84260

ESPÉCIE: USUCAPIÃO

 PARTE AUTORA: Doracy de Andrade Rotilli e Espólio de Otávio Rotilli

PARTE RÉ: Espolio de Fernando Soares da Silva Reis e Carmem Salton 

Reis e Sônia Maria Cézar Reis e José Augusto Cezar Reis e Airton Cezar 

Reis e Sara Maria Reis Yorks e Sandra Maria Reis Pasini e Fernando 

Cezar reis filho e Rodrigo Konageski e Pedro Konageski e Maria Herminia 

Rutilli Konageski e Erasmo Luiz Zangeroli e Keli Cristina Fernandes 

Zangerolli

CITANDOS: Sandra Maria Reis Pasini.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 12.852,51

FINALIDADE: CITAÇÃO da demandada Sandra Maria Reis Pasini, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, na forma do art. 246, § 3º NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Ação de Usucapião de Imóvel Urbano em que 

Doracy de Andrade Rotilli e Otávio Rotilli em face do Espólio de Fernando 

Soares da Silva Reis, representado pela inventariante Sra. Carmem Salton 

Reis. A requerente adquiriu o imóvel por meio de escritura pública de 

cessão de direitos possessórios de Ivar Mário Fantinel e sua esposa, em 

13/05/1997. Por sua vez, Ivar Mario Fatinel adquiriu o imóvel de Izolino 

Gindri e sua esposa em 28/06/1990. Izolino Gindri adquiriu imóvel através 

de escritura de cessão de direitos hereditários de Sonia Maria Cezar Reis 

e outros, os herdeiros de Fernando Soares da Silva Reis, em 06/12/1986. 

O imóvel desta ação encontra-se registrado em nome de Fernando Soares 

da Silva Reis conforme R.1/13.974 em 1983, ocorre que o mesmo faleceu, 
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e foi feito o inventário e os competentes formal de partilha aos herdeiros. 

Por motivos desconhecidos, não foi feito o registro dos formais de partilha 

na matrícula do aludido imóvel e os seguintes proprietários ficaram 

impossibilitados de fazer os seguintes registros. Os requerentes não 

vêem alternativa senão propor a presente ação de usucapião para ter 

regularizada sua propriedade

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O imóvel usucapindo localiza-se 

nesta cidade, na Rua Três (Rua das Hortências), n. 109, Bairro Jardim 

Eldorado, uma casa de alvenaria averbada (av. 2/13.974) e respectivo 

terreno urbano com área de 672,00(seiscentos e setenta e dois) metros 

quadrados, registrada e matriculada sob nº 13.974 do CRI de 

Diamantino-MT.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido em postulado de fls. 

263/263verso. Cite-se a parte demandada Srª Sandra Maria Reis Pasini, 

via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar 

resposta no prazo legal. Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), fica desde já 

nomeado o Defensor Público atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte requerida, a qual deverá ser intimada para apresentar 

resposta, sendo que, uma vez apresentada, abra-se vistas à parte autora 

para manifestação em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para ordenação 

de procedimento. Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Eu, Dolacy Moreira Costa - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 19 de abril de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 3424-72.2011.811.0005

 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: Doracy de Andrade Rotilli, Espólio de Otávio Rotilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Fernando Soares da Silva Reis, 

Carmem Salton Reis, Sônia Maria Cézar Reis, José Augusto Cezar Reis, 

Airton Cezar Reis, Sara Maria Reis Yorks, Pedro Konageski, Keli Cristina 

Fernandes Zangerolli, Fernando Cezar reis filho, Erasmo Luiz Zangeroli, 

Maria Herminia Rutilli Konageski, Sandra Maria Reis Pasini, Rodrigo 

Konageski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a autora para comparecer perante esta Secretaria, afim de retirar o 

Edital de Citação para publicação, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89843 Nr: 2190-84.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Neri Terezinha Granzotto Santos, Izolde Neusa 

Granzotto

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2190-84.2013.811.0005 CÓDIGO 89843

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial

PARTE EXEQUENTE: Banco do Brasil S/A

PARTE EXECUTADOS: Nereo Granzotto e Genezio Gomes dos Santos e 

Neri Terezinha Granzotto Santos e Norton Marcos Granzotto e Izolde 

Neusa Granzotto

CITANDO: Genezio Gomes dos Santos, Cpf: 03422461949, Rg: 518.592 

SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, Izolde Neusa 

Granzotto, Cpf: 71372520104, Rg: 095.452 Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), do lar, Nereo Granzotto, Cpf: 00587273968, Rg: 469.491 SSP 

PR Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), agricultor, Neri Terezinha Granzotto 

Santos, Cpf: 25754254920, Rg: 600.546 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), agricultora e Norton Marcos Granzotto, Cpf: 03710211972, Rg: 

550.619 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agropecuária.

 FINALIDADE: CITAÇÃO para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios no valor principal de R$91.978,57 (noventa e um 

mil setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), sendo que em 

relação a esses FIXOU-SE em 10% sobre o valor da causa, bem como 

cientifica-los de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo.

RESUMO DA INICIAL: Afirmar o exequente que celebrou contrato de 

créditos om os executados em setembro de 2006 no valor inicial de 

R$49.544,35 (quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e 

trinta e cinco centavos) mediante cédula rural pignoratícia n. 21/91424-9 

(atual 16/50183-7 com vencimento em 15 de junho de 2011. Afirma o 

exequente que os executados inadimpliram o contrato estando em debito. 

Fez os requerimentos de praxe, citação, penhora indicando o imóvel rural 

de propriedade de Norton Granzotto e Genezio Gomes dos Santos 

denominado Fazenda Chafariz sob matricula 4432 do CRI de Sorriso-MT.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 118/118verso. 

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 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(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora. Após, conclusos para ordenação de 

procedimento. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Diamantino - MT, 19 de abril de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119739 Nr: 3154-38.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac dos Santos, Wilton Ribeiro Rangel

 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:

 Intimo o autor 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 a 

Carta Precatória nº 3154-38.2017.811.0005 - código 119739), neste Juízo, 

com a finalidade de CITAÇÃO DOS EXECUTADOS e demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101633 Nr: 2290-68.2015.811.0005
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 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Aparecida Donizete 

Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 165/166.Intime-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

........................................................................................................................

.......

 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

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 572, dê cumprimento a decisão de fls. 568.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10626 Nr: 614-13.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento, BB Administradora de Cartões de Crédito S/A, BB Banco de 

Investimento S/A., BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos.

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 190/191, visto que inexiste convênio com a 

ANOREG.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125546 Nr: 1039-10.2018.811.0005

 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: Vanilson Benedito Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Conceição do 

Nascimento - OAB:18655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora 

e DETERMINO a sua manutenção na posse do bem, objeto da presente 

demanda e, via de consequência, suspendo os efeitos da liminar nos 

autos em apenso (código 107672).Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 27 de junho de 2018, às 16:30 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. Existindo 

preliminares venham-me os autos conclusos, caso contrário 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.Conste a 

advertência do não comparecimento injustificado das partes à audiência 

de conciliação será consid(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109498 Nr: 2335-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Tiago Nunes e Silva - OAB:57.892 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para complementar diligência, conforme 

certidão de fls. 53vº, no valor de R$ 1.100,00(Mil e cem reais), a ser 

emitida junto ao site www.tjmt.jus br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9497 Nr: 1803-60.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARDERALLI

 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: Eliziane Koch - OAB:6167-B

 Intimo o credor para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37957 Nr: 2792-51.2008.811.0005

 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: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca da proposta de honorários de 

fls. 491, bem como a efetuarem o pagamento dos honorários periciais, 

rateado em 50% para cada, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 
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OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento provisório de 

sentença.PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema Bacen 

Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora para 

que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 2422-09.2007.811.0005

 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 Guilherme Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- OAB:Procuradora

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls.246, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104744 Nr: 478-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Antunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimação do Patrono do Reeducando, para que no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca do Cálculo de fls. 105/106.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83176 Nr: 2071-94.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Antonio dos Santos Tranportes - ME, 

Celso Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2071-94.2011.811.0005 código 83176

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Celso Antonio dos Santos Tranportes - ME e Celso 

Antonio dos Santos

CITANDO(A, S): Executados(as): Celso Antonio dos Santos, Cpf: 

07856290846 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: lugar incerto e não 

sabido

Executados(as): Celso Antonio dos Santos Transportes - Me, CNPJ: 

06326625000124, brasileiro(a), Endereço: lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.876,45 (Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Seis 

Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

NATUREZA: Falta de cumprimento de Normas Legais e/ou 

Regulamentares- Concessionárias, Art. 48,I ‘C’ da Lei complementar nº 

1249/2003, referente a CDA nº 2011211:

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - 

Tecnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 19 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44857 Nr: 1516-14.2010.811.0005

 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: Rovalar Pedroso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente das 

informações do INSS juntado às fls. 288, e querendo se manifeste no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36039 Nr: 902-77.2008.811.0005

 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: Ana Batista de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que de direito no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120838 Nr: 3612-55.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Oliveira Dias

 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

 Intimação do Patrono do Denunciado, para no prazo de 05 dias, 

apresentar os MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40693 Nr: 1508-71.2009.811.0005

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

 PARTE AUTORA: MdBdS, SFdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça de fls.226/227, e se manifeste no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95756 Nr: 2953-51.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Ricardo de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - rep. pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grossso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente do RECURSO 

DE APELAÇÃO de fls. 101/106 e querendo apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43092 Nr: 3753-55.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3753-55.2009.811.0005 código 43092

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Município de Diamantino/MT

EXECUTADO(A, S): Claudio Figueiredo

CITANDO(A, S): Executados(as): Claudio Figueiredo portador do CPF nº 

395.860.221-53, brasileiro(a), convivente, funileiro, Endereço: Lugar 

incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.910,24

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

NATUREZA: Tributária, anos em dívida, 2005,2006 e 2007 (referente CDA 

Nº 350) e 2006 e 2007 (referente a CDA nº 351)

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling - 

Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 19 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91367 Nr: 48-73.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdS, VCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 48-73.2014.811.0005 CÓDIGO: 91367

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Gustavo Pazini da Silva, Vanessa Cristiane 

Grolli

PARTE RÉ/DEVEDORA: Adriano Hahn da Silva

CITANDO(A, S): Requerido(a): ADRIANO HAHN DA SILVA, Cpf: 

03916469908 Filiação: Adroaldo Pazini Rodrigues da Silva e de Líbia Hahn 

da Silva, brasileiro(a), casado(a), Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO

VALOR DA CAUSA: R$ 49.572,01 (quarenta e nove mil quinhentos e 

setenta e dois reais e um centavo)

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 49.572,01 (quarenta e 

nove mil quinhentos e setenta e dois reais e um centavo), provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (NCPC ART. 

528)

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.“Art. 528. No cumprimento de 

sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de 

decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) 

dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo”.

RESUMO DA INICIAL: G.P.DA.S., representado por Sua Genitora Senhora 

Vanessa Cristiane Grolli, propôs a presente ação de execução de 

alimentos em face de Adriano Hahn da Silva este atualmente em lugar 

incerto e não sabido, ocorre que o exequente é credor dos alimentos 

mensais correspondentes a 105% do salario mínimo vigente no pais, 

ocorre ainda que o executado não tem realizado o pagamento mensal da 

prestação dos alimentos ao exequente obrigando assim a genitora a arcar 

sozinha com todas as despesas de subsistência e manutenção do filho. 

Assim o sendo o exequente requer seja citado e intimado o executado a 

realizar o pagamento da prestação alimentícia no valor acima indicado.

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 48-73.2014.811.0005.I- Visando evitar 

qualquer nulidade defiro os pedidos de fls. 152/153.II- Int. Diamantino,27 de 

março de 2018-Gerardo Humberto Alves Silva Júnior-Juiz de Direito.

ADVERTÊNCIAS: § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Eu, Marilza Aparecida Raimundo Kroling- Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 19 de abril de 2018.

 Elieth Ferreira da Silva

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114537 Nr: 556-14.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Diniz Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 556-14.2017.811.0005 CÓDIGO 114537

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Fernando Diniz Alves Pereira

CITANDO/INTIMAÇÃO: Denunciado(a): Fernando Diniz Alves Pereira, Cpf: 
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05146426104, Rg: 2515678-0 Filiação: Diniz Pereira Filho e Carla Alves de 

Oliveira, data de nascimento: 13/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), calheiro, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: 1. CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, bem como da DENÚNCIA, 

cujas cópias segues anexas como parte integrante deste mandado, para, 

querendo, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR 

ESCRITO, nos termos do artigo 396-A do CPP.

2. INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para responder se pretende constituir 

advogado para patrocinar a sua defesa ou declare quanto a 

impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta hipótese 

será nomeado um para patrocinar sua defesa.

“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.”

“7.5.1.4 – No mandado de citação deve constar a obrigatoriedade de o 

oficial de justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado 

ou se o juiz deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor. 7.5.1.5 – O oficial de justiça, ao lavrar a 

certidão, além de certificar sobre a citação do réu, deve mencionar se 

este informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso 

negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona 

contratar defensor.”

RESUMO DA INICIAL: No dia 02/07/2016, no interior de residência 

localizada na rua das Seringueiras , nº 565, Bairro: Novo Diamantino 

,Cidade: Diamantino - MT, os denunciados DIVINO RUMÃO DA SILVA e 

FERNANDO DINIZ ALVES PEREIRA, após tentarem matar a vitima Nilson 

Nunes Soares, que não morreu por circunstância alheias as vontades dos 

agentes, agredirem a vítima Hilário Mozer Braga e perpetrarem grave 

ameaça mediante o emprego de arma de fogo contra as vitimas João Vitor 

Soares, Aline Cristina Soares Nunes e Jessica Cristina Aparecida Gomes, 

tentaram subtrair coisas alheias móveis, só não consumado seus intentos 

por circunstâncias alheias as suas vontades, os denunciados 

acompanhados de um comparsa não identificado, adentraram na 

residência antes citada anunciaram o assalto abordaram as vitimas e 

rendendo-as. Um dos assaltantes passou a agredir a vítima Hilário, que 

reagiu empurrando uma cadeira, oportunidade que o denunciado Divino 

sacou a arma de fogo e efetuou disparos contra o ofendido Nilson, que 

caminhava em sua direção. Nilson foi alvejado com dois disparos de arma 

de fogo, na cabeça e no pescoço, que resultaram em lesões corporais. 

Em ato continuo, os denunciados e o indivíduo não identificado pularam o 

muro e foragiram do local.

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 556-14.2017.811.0005.(...) Posto isso, 

indefiro os pedidos formulados pelo acusado.II. Proceda a citação do 

acusado por edital, com prazo de 30 dias.III. Intime o Defensor Público da 

presente decisão.IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.Diamantino/MT, 23 

de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva Junior-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, Marilza Aparecida 

Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 19 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91833 Nr: 400-31.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria de Santana, Sebastião Rosa de Souza, 

Jussara Alves de Arruda da Silva, Benute Faria da Silva Júnior, Nelson de 

Sá Telles Filho, Ana Ferreira Soares, Luiz José Regis, Levino Almeida dos 

Santos, Marcos Francisco da Silva, Jamil Rodrigues Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da CERTIDÃO 

de fls.348, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39506 Nr: 363-77.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Tiago do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente das informações 

prestadas pelo INSS de fls.334 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33316 Nr: 1590-73.2007.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente do Cálculo de 

Pena de fls.739 e querendo apresente resposta no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43140 Nr: 110-55.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romaldo Francisco Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587

 Intimação das partes para, nos termos do Artigo 222 do CPP, cientificá-los 

da expedição Carta Precatória à Comarca de RECIFE -PE, objetivando a 

oitiva da testemunha MAERLANT ROGER MOREIRA, arrolada pela 

(acusação), BEM COMO para COMARCA DE LONDRINA - PR, objetivando 

a oitiva da testemunha MURILO NERY, arrolada pela (acusação).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38710 Nr: 3544-23.2008.811.0005

 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: José Bento Ramos de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique de que lhe foi aberto vistas 

dos autos, tendo em vista a desistencia do RECURSO DE APELAÇÃO , 

conforme petição de fls. 204, devendo se manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1212-15.2010.811.0005

 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: José Rosevaldo Severo de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Autos nº. 1212-15.2010.811.0005
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Código nº. 44550

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária em que o perito nomeado requer dispensa 

do encargo que lhe fora atribuído.

Muito embora apresentada escusa, a justificativa não se mostra em 

consonância com o dever de cooperação com a Justiça, nos termos dos 

artigos 146 e 467 do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, 

a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica 

dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, 

podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com 

rol de testemunhas.

Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou 

suspeição.

Diante do exposto, indefiro o postulado.

No mais, intime-se o perito nomeado para que realize imediatamente a 

perícia outrora determinada, sob pena de descumprimento de ordem 

judicial.

Às providências

Diamantino/MT, 23 de setembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 910-83.2010.811.0005

 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: Município de Alto Paraguai-MT, Adair José Alves Moreira 

(Prefeito Municipal)

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

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

OAB:13242/MT

 Autos n. 910-83.2010.811.0005.

I- Intime o executado para, em 15 dias, efetivar o pagamento sob pena de 

multa de 10%.

II- Int.

Diamantino/MT, 26 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86458 Nr: 2080-22.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsinha Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 193, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94010 Nr: 1845-84.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kroling e Oliveira Advogados Associados, Indianara 

Conti Kroling, Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls.149, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 39954 Nr: 812-35.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Monteiro ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Vitoria do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS PASA - 

OAB:37919/PR

 Intimo Vossa Senhoria para que, proceda a atualização do cálculo de fls. 

126, no prazo legal a fim de dar prosseguimento ao feito.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012940-43.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO PEREIRA VUNJAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012940-43.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[RESPONSABILIDADE 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: EXEQUENTE: 

LUCIO PEREIRA VUNJAO Parte Ré: EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO 

CELULAR Vistos. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, 

conforme telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu 

advogado, ou, na ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica 

ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, 

tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. 

JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 

1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 

FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS 

FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 

NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura 

do auto de penhora ou de sua redução a termo, com posterior intimação 

da parte executada para, querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe 

o conhecimento da exata identificação do bem sobre o qual recaiu a 

constrição. 2. Havendo penhora on-line, não há expedição de mandado de 

penhora e de avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta-corrente do devedor, sendo desnecessária 

diligência além das adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 

3. Se a parte pode identificar, com exatidão, os detalhes da operação 

realizada por meio eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e 

se foi expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o 

procedimento por estrita formalidade. Aplicação dos princípios da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 126 de 636



instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade 

sem prejuízo). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. 

(REsp 1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012886-77.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RUDIMAR ENGELMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012886-77.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO CIVIL]. Parte Autora: 

EXEQUENTE: PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME Parte 

Ré: EXECUTADO: JAIR RUDIMAR ENGELMANN Vistos. Considerando que 

as buscas pelos sistemas bacenjud e renajud restaram infrutíferas, 

intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diamantino, 20 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010511-64.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GENTIL GALLETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010511-64.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 3.590,57; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO CIVIL, 

NOTA PROMISSÓRIA]. Parte Autora: EXEQUENTE: ANTONIO JOSE DOS 

SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: ANDERSON GENTIL GALLETI Vistos, etc. 

Considerando que as buscas pelos sistemas bacenjud e renajud restaram 

infrutíferas, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis 

de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014584-84.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J M A TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI SHOP COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014584-84.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 2.424,07; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, SUSTAÇÃO DE PROTESTO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: J M A TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: MULTI SHOP COMERCIO ATACADISTA 

DE LUBRIFICANTES LTDA Vistos, etc. 1. Defiro o pedido da parte autora 

de id. 12740378. 2. Designe-se audiência de conciliação. 3. Cite-se a parte 

requerida para os atos desta ação a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pela escrivania, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente através de seu patrono para a audiência de conciliação a ser 

designada, 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. 5. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013002-83.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WENNYS ROGERS RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013002-83.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WENNYS ROGERS RAMOS 

BARROS Parte Ré: REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, 

etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 

- Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente 

a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

19 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012615-05.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SATIL ANASTACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MASSEROLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012615-05.2011.8.11.0005; Valor causa: R$ 2.603,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO]. Parte Autora: REQUERENTE: SATIL ANASTACIO FERREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: VALDIR MASSEROLA Vistos, etc. A pesquisa 

bacenjud reatou infrutífera, contudo, em buscas pelo sistema renajud 

constatei a existência de veículo em nome da parte executada, conforme 

verifica-se do documento em anexo. Assim, intime-se a parte exequente 

para que diga em 5 dias se possui interesse na adjudicação do bem, 

informando o endereço em que o veículo possa ser encontrado. 

Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-93.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & BUSSOLARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 127 de 636



Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPLICE DE ARAUJO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010738-93.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.874,77; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Parte Autora: REQUERENTE: 

FERREIRA & BUSSOLARO LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: KAPLICE DE 

ARAUJO MACHADO Vistos, etc. A pesquisa bacenjud restou infrutífera, 

contudo, em buscas pelo sistema renajud constatei a existência de veículo 

em nome da parte executada, conforme verifica-se do documento em 

anexo. Assim, intime-se a parte exequente para que diga em 5 dias se 

possui interesse na adjudicação do bem, informando o endereço em que o 

veículo possa ser encontrado. Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011035-66.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011035-66.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 6.583,26; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[OBRIGAÇÕES]. Parte 

Autora: EXEQUENTE: PAULO LIMA DA SILVA FILHO Parte Ré: 

EXECUTADO: JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA Vistos. 

Considerando que as buscas pelos sistemas bacenjud e renajud restaram 

infrutíferas, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis 

de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Diamantino, 20 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012442-73.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO CHAGAS (EXECUTADO)

W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIUSDELAR LOPES PEREIRA OAB - MT0012652A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012442-73.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Parte Autora: EXEQUENTE: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA 

Parte Ré: EXECUTADO: MANOEL ANTONIO CHAGAS, W R M 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos, etc. A pesquisa 

bacenjud restou infrutífera, contudo, em buscas pelo sistema renajud 

constatei a existência de veículo em nome da parte executada, conforme 

verifica-se do documento em anexo. Assim, intime-se a parte exequente 

para que diga em 5 dias se possui interesse na adjudicação do bem, 

informando o endereço em que o veículo possa ser encontrado. 

Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010746-70.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILA LUZIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010746-70.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 185,14; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[OBRIGAÇÕES]. Parte Autora: 

EXEQUENTE: J C L XAVIER - ME Parte Ré: EXECUTADO: NILA LUZIA DE 

SOUZA Vistos, etc. I – Em busca via sistema Renajud verifiquei a 

existência de veículo em nome da parte executada. Contudo, conforme se 

constata pelos documentos em anexo, o referido veículo encontra-se com 

restrição de alienação fiduciária o que impossibilita a inserção de restrição 

via Renajud. Isto porque, na alienação fiduciária, o bem dado em garantia é 

de propriedade do fiduciante, cabendo ao fiduciário/executado somente a 

posse direta, enquanto não quitada integralmente a dívida. Por esta razão 

é incompatível a constrição judicial sobre bens alienados fiduciariamente, 

vez que a penhora, nas ações executivas, deve recair sobre bens e 

direitos titularizados pelo executado. Em razão do exposto, deixo de inserir 

a restrição pelas razões expostas. II – Outrossim, considerando que o 

bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte exequente para que 

junte aos autos o cálculo atualizado da dívida e indique bens passíveis de 

penhora no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo. III – 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018 José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012331-89.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS PANSIERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012331-89.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS 

PANSIERE Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Comprove a 

parte autora no prazo de 10 dias que requereu a habilitação de seu crédito 

nos autos da recuperação judicial, bem como o alegado indeferimento pelo 

Juízo da Recuperação. Cumpra-se. Diamantino, 20 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001342-41.2017.8.11.0005; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEBER JUNIOR DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 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. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 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 desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que o autor não nega a relação jurídica com a ré, apenas narra que 

desconhece o valor do débito inscrito, uma vez que não possui débitos 

com a requerida, não bastando a simples impugnação para retirada da 

restrição nos órgãos de proteção de crédito, havendo assim, a 

necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. Além do 

mais, em consulta ao SPC e SERASA nesta data, verifico que esta não é a 

única inscrição existente no nome do autor, conforme extrato anexo, o 

que torna claro que não existe qualquer risco de dano ao autor em 

aguardar o resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Intime-se ainda a parte autora para que corrija o valor da 

causa, no prazo de 15 dias, estabelecendo o valor pretendido a título de 

danos morais, sob pena de inépcia da inicial, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do CPC. V. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 20 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-46.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010411-46.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS NONATO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Trata-se de fase de execução de título judicial/cumprimento de sentença 

em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de 

junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, 

a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, decisão publicada em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, foram novados, nos termos do 

art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma 

prevista no plano de recuperação judicial. Assim, os créditos que 

possuem fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial, 

o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, o que já foi 

realizado, deverão ser extintas as execuções individuais, tendo em vista 

que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par 

disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de 

Pagamento”), os Credores Concursais deverão escolher entre as opções 

de pagamento de seus respectivos créditos através da plataforma 

eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, 

“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no 

sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de 

pretensão à indenização pendentes de sentença condenatória no tempo 

do pedido de recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de 

regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha 

acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se 

pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser 

contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por 

fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual 

sentença condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, 

verifico que a petição inicial foi protocolada em 04.09.2015, ou seja, antes 

do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 20 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-47.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010010-47.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FERNANDO DIAS SOARES Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos 

etc. Trata-se de fase de execução de título judicial/cumprimento de 

sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público 

que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de 

junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, 

a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, decisão publicada em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores e homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo 

fato gerador seja anterior a 20/06/2016, foram novados, nos termos do 

art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma 

prevista no plano de recuperação judicial. Assim, os créditos que 

possuem fato gerador anterior ao processamento da recuperação judicial, 

o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a posterior homologação pelo juízo competente, o que já foi 

realizado, deverão ser extintas as execuções individuais, tendo em vista 

que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par 

disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de 

Pagamento”), os Credores Concursais deverão escolher entre as opções 

de pagamento de seus respectivos créditos através da plataforma 

eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, 

“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz 

Roberto Ayoub e Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no 

sentido de que estão sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de 

pretensão à indenização pendentes de sentença condenatória no tempo 

do pedido de recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de 

regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha 

acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se 

pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser 

contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por 

fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual 

sentença condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, 

verifico que a petição inicial foi protocolada em 09.01.2015, ou seja, antes 

do pedido de recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, devendo ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 20 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A construção 

jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio Cavalli ; Luiz 

Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010424-50.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010424-50.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES 

DE CONTRATOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELIZETE DA SILVA BANDEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de fase de execução de título 

judicial/cumprimento de sentença em face da Executada OI S/A. É de 

amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em recuperação 

judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, decisão 

publicada em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do 

Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi 

aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. Assim, os créditos que possuem fato gerador 

anterior ao processamento da recuperação judicial, o E. Superior Tribunal 

de Justiça solidificou o entendimento de que após a aprovação do plano 

de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior 

homologação pelo juízo competente, o que já foi realizado, deverão ser 

extintas as execuções individuais, tendo em vista que os credores 

receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi. “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no sentido de que estão 

sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de pretensão à 

indenização pendentes de sentença condenatória no tempo do pedido de 

recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se 

ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a 

eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte 

final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, 

extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por fato anterior 

ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença 

condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, verifico que 

a petição inicial foi protocolada em 08.05.2012, ou seja, antes do pedido de 

recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a extinção deste 

feito, em razão da novação do crédito objeto desta demanda, devendo ser 

listado no quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, 

caso ainda não tenha sido feito, mediante Habilitação Retardatária. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento 
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a presente execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, 

determino a EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. 

Intimem-se as partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 

20 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A 

construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio 

Cavalli ; Luiz Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. 

[ i ]  D i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-54.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDORVAL RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010469-54.2012.8.11.0005 REQUERENTE: SANDORVAL RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Torno sem efeito a decisão de id. 8147499 - pág. 1 que determinou ao 

exequente que apresentasse novo cálculo, uma vez que em análise detida 

aos autos verifico que a parte exequente em id. n. 3794409 - pág. 1 

concordou com os valores apontados como remanescentes pela empresa 

executada em impugnação à execução de id. 3794401 - pág. 1/5. Assim, 

considerando que a parte exequente concorda com o saldo remanescente 

em seu favor no valor de R$ 1.253,48, libere-se o referido valor mediante 

alvará de levantamento. Considerando ainda o valor excedente 

(bloqueado) de R$ 535,97, determino sua devolução a parte executada, 

mediante alvará de levantamento em seu favor. Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P.I.C. 

Diamantino, 19 de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135996 Nr: 7556-71.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NHDA, NHDA, MDLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B

 da Advogada Dra. JANICE FLORES CAMPOS, OAB 10.706-B, para 

apresentar impugnação a penhora realizada em conta do requerido, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151420 Nr: 5010-09.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS, DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

As parcelas de maio, junho e julho estão abrangidas pela execução código 

145616.

Quanto às despesas extraordinárias considerando que as partes 

transacionaram nos autos em apenso e vislumbrando uma possível 

composição amigável quanto a este ponto controvertido, designo 

audiência de conciliação para o dia 07/06/2018, às 17h30min, no Fórum.

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 35078 Nr: 3126-91.2005.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, VRR, CRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do abandono processual, acolho o pedido ministerial de extinção do 

feito, determinando o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110831 Nr: 1171-78.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLRDO, MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de extinção do feito de f. 47 formulado pelo advogado 

constituído pela exequente , de modo que homologo a desistência da ação 

e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Publicada e registrada no sistema Apolo. Transitada em julgado, 

procedidas as comunicações necessárias, arquivem-se com as baixas 

necessárias.

Cientifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135996 Nr: 7556-71.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NHDA, NHDA, MDLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B

 Procedo a INTIMAÇÃO da Advogada do Executado, JANICE FLORES 

CAMPOS, OAB 10.706-B, para, querendo, apresentar impugnação a 

penhora realizada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130665 Nr: 3279-12.2014.811.0037

 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: LJA, KCRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 
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OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação retro, arquivem-se os autos.

Ciência às partes. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 19/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 148686 Nr: 3723-11.2015.811.0037

 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: GMDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GENILSON BRAYNER - 

OAB:GO/ 35.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Vistos etc.

Considerando a preliminar alegada em sede de contestação, intime-se o 

autor para juntar aos autos o termo de acordo e a respectiva sentença 

homologatória cuja revisão pretende com o julgamento da ação, no prazo 

de dez dias.

Para melhor elucidar a legitimidade das partes, intime-se a requerida, na 

qualidade de guardiã e representante da filha, para juntar ao processo a 

certidão de nascimento da menor, no prazo de dez dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao Ministério 

Público e venham-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/carta precatória.

Primavera do Leste, 19/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66500 Nr: 6242-66.2009.811.0037

 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: ESO, GDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EVERTON SCHULTZ DE BARROS - OAB:22432, 

EVERTON SCHULTZ DE BARROS - OAB:22432/O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, Suelen Cristiana Viana Corá - 

OAB:22.342, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os subscritores do pedido de f. 44 para extração de cópias, no 

prazo de dez dias.

Transcorrido o período fixado, arquive novamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 19/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 181084 Nr: 11108-73.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por não vislumbrar a citação pessoal do executado, indefiro o pedido de 

prisão formulado às f. 31/32.

Dê-se nova vista à exequente para informar o paradeiro do executado, no 

prazo de 10 dias.

Fornecido o endereço do requerido, intime-se conforme f. 17/17-v.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/carta precatória.

Primavera do Leste/MT, 19/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 105886 Nr: 4925-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DALLACORTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Reitere-se a intimação de f. 78, bem como intime-se pessoalmente a 

inventariante para atender o parecer ministerial de f. 77, no prazo de dez 

dias, sob pena de remoção do encargo.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da inventariante, dê-se 

vista ao Ministério Público para parecer.

Após, venham-me os autos conclusos.

Ciência às partes. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 19/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122879 Nr: 5420-38.2013.811.0037

 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: IBDDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDDM-E, ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT

 Vistos etc.

Intimado para constituir novo procurador, o autor permaneceu inerte (f. 

292/294).

Não localizado o requerente para informar o eventual interesse no 

prosseguimento do feito (f. 313/314) e sendo dever das partes manter 

atualizado seu endereço, reputando-se válida a intimação encaminhada ao 

endereço antigo (art. 77, V, do CPC), julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC.

Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 19/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

AUTOS N. 7823-14.2012.811.0037

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

EXECUTADO(A,S): FRANCISCO PAULINO FERREIRA

CITANDO(A,S): Francisco Paulino Ferreira, Cpf: 59461853149, Rg: 

238.736 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), autônomo

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 75.249,96
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) 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: A exequente é credora do executado pela obrigação 

líquida, certa e exigível de R$ 75.249,96 posição do débito em 14/11/2012, 

representada pela Cédula de Crédito Bancário nº B00530565-7, anexada 

nos autos.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elizandra Broch de Campos Silva - Técnica 

Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002253-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (AUTOR)

BIAVATTI & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. MACHNIC EIRELI - EPP (RÉU)

JOAO AVERSON MACHNIC (RÉU)

J A MACHNIC - EPP (RÉU)

VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002253-20.2018.8.11.0037 (PJe) Tutela Antecipada em Caráter 

Antecedente Requerentes: Biavatti Transportes de Diesel Ltda. e Outro 

Requeridos: João Averson Machnic e Outros Vistos etc. Nos termos do 

artigo 1.245, §1º, do Código Civil, enquanto não se registrar o título 

translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Nesse 

sentido, é de se notar que a medida antecipada requerida em caráter 

antecedente pretende arrestar o imóvel pertencente, em tese, a terceira 

Imobiliária Riva Ltda., sem a imprescindível comprovação da atual 

titularidade do bem (fotocópia da matrícula), circunstância não suprida pela 

juntada de certidão de registro datada de dezembro de 2017. Portanto, 

embora seja evidente a expectativa de assunção da titularidade pelo 

demandado João Averson Machinic, não se pode negar a incerteza 

quanta a atual titularidade do imóvel (possibilidade de cessão de direitos e 

alienação por terceiro). Destarte, intime-se a parte autora para apresentar 

a certidão atualizada da respectiva matrícula imobiliária, em 24 (vinte e 

quatro) horas. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 17 de abril de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40586 Nr: 3061-62.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT, FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT 8.187-B, RAFAELA 

POSSER - OAB:MT 9509, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8868 Nr: 3750-87.1998.811.0037

 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: JOÃO MARGARIDO GOMES, MARIA ILMA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO advogado da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo legal, acercao desarquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126369 Nr: 8932-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO advogado da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca ddo desarquivamento do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49069 Nr: 4473-91.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL ENTRINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data INTIMO advogado da pte requerida para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do pedido de desarquivamento do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35362 Nr: 3396-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data INTIMos advogados das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca do pedido de desarquivamento do 

processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105558 Nr: 4585-21.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI - ESPÓLIO, 

GIORDANA DOS SANTOS SECHI, PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data INTIMO advogado da pte requerida para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do pedido de desarquivamento do 
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processo.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA DA SILVA BOAVENTURA (EXECUTADO)

N B COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

MILTON DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

 

Certifico que ainda há valores remanescentes depositados nestes autos. 

Assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 

05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106326 Nr: 5373-35.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA, 

JOSIANE DA SILVA PINHEIRO, JONER SCHUVARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, JOÃO VELOSO GUIMARÃES - OAB:37.860, LUCIANA 

GIARETTA SENEN - OAB:13.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 7834-72.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL, OTAILES ALVES 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS, 

GENEFER FERNANDA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre as provas que pretendem produzir, conforme 

determinado às fls. 424, requerendo o que entenderem de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171700 Nr: 6047-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEHTLIN MAPIE PERÃO - 

OAB:OAB/MT 22.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 46508 Nr: 1939-77.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 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/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122855 Nr: 5396-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-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/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175902 Nr: 8473-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA, 

EVERALDO POZZEBON, ELIANE BARCELLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:MT 

22.165-A, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819

 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/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178576 Nr: 9902-24.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Girassol Agrícola LTda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI 

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 
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4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 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/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44407 Nr: 6652-32.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rogério Zasso, MARIA DE LURDES 

ZASSO, JOSÉ LUIZ ZASSO, GENTIL ZASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145997 Nr: 2541-87.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 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, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA 

Fº - OAB:PR/ 23378, TIAGO GODOY ZANICOTTI - OAB:PR44170

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117129 Nr: 7801-53.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MELO PEREIRA, BENEDITA DE 

ALBUQUERQUE BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, OU REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, esclarecendo a necessidade e pertinência da 

mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125422 Nr: 7991-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRO CRIVELLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA BARROS BOTEGA - 

OAB:114857 , HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529

 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 dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129646 Nr: 2433-92.2014.811.0037

 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: OSMAR JORGE HENDGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT

 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 dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito. 00131037

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131037 Nr: 3598-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito. 00131037

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137980 Nr: 9003-94.2014.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMASIO 

- OAB:7222B

 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 REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de, fls. 157/206, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166217 Nr: 3274-19.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÉCIO DE CAMPOS VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA MOURA BARRETO - 
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OAB:19488-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, sucessivamente, apresentarem as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109771 Nr: 95-19.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618, VIVIANE SCALCON - OAB:13.312 OAB/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132141 Nr: 4508-07.2014.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141280 Nr: 321-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. COSTA E FOGAÇA COSTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151523 Nr: 5049-06.2015.811.0037

 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: ROMUALDO TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ-UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, LENICE FREITAS TEIXEIRA - OAB:MT 14.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151026 Nr: 4853-36.2015.811.0037

 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: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA 

EWERLING, MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/O

 Nos termos da lesgislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 457/474, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 2435 Nr: 92-55.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:MT/14.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111751 Nr: 2190-22.2012.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE VIANA SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 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 com a finalidade de intimar o requerido 

da sentença, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 1606-47.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, DEBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

FLÁVIA LUCIANE FRIGO - OAB:OAB/SP 269.989, RICARDO DELGADO 

PRETI - OAB:MT 14.461-B, SERGIO HENRIQUE KOBAYASHI - OAB:MT 

6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 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:

 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 retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50333 Nr: 5596-27.2007.811.0037

 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: SONIA JOSEFA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da decisão de p. 85, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para, no prazo legal. tomarem ciência do 

documento de p. 90/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137283 Nr: 8509-35.2014.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK GOMES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:SP 200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 184266 Nr: 1046-37.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP, ADRIANO 

FRUET CRUZ, FABIO RIGATO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose frederico Fleury - 

OAB:2943-A, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 6316-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118644 Nr: 1011-19.2013.811.0037

 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: DEVANILDO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CAR VEÍCULOS, CARLOS WILSON 

LIOTTO, ENEIAS JOSÉ DI BENEDETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL RAMOS - OAB:45904, 

GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, JOSINEI CRISTINA 

SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 15787-O

 Nos termos da decisão de p. 164, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112656 Nr: 3038-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA KAROLYNNE DA SILVA GALVÃO, PATRICIA 

DA SILVA GALVÃO, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, ADEMILSON LEITE 

GALVÃO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB: 

149225-SP

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte AUTORA/REQUERIDA seja 

intimada para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários 

(nome e CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, 

se é conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160739 Nr: 731-43.2016.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA - ME, 

JULIO CESAR KRAEMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal, SOB PENA DE EXTIÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104382 Nr: 3354-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPPE & SANTOS LTDA, ELISLAINE CAMILO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 
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6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição,

Defere-se o pedido para penhora on line do valor executado p. 108, 

através do SISTEMA BACENJUD. Após, em sendo positiva a penhora 

realizada, intime-se a parte executada para, querendo, oferecer embargos 

no prazo legal (art. 16 da Lei. 6830/80).

Em caso de negativo a penhora on line, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001950-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001950-40.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Vistos. Considerando o cancelamento dos alvarás, 

proceda-se à expedição de novos, observando-se os dados bancários 

indicados no idº 12549261. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006163-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO ROMA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1006163-89.2017.8.11.0037 AUTOR: POSTO ROMA LTDA - 

ME RÉU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito 

com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o pagamento da 

diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 20 de abril de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001630-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001630-53.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA CONCEICAO RIBEIRO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a requerente para no prazo legal impugnar a 

contestação. Primavera do Leste,20 de abril de 2018 Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SACHI VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000707-27.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 20 de abril de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judicial Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ ALVES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000761-90.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: MARIA INEZ ALVES CAMARGO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para no prazo legal impugnar a contestação. 

Primavera do Leste,20 de abril de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127978 Nr: 920-89.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPROJETOS - PROJETOS E ASSESSORIA 

AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROPROJETOS - PROJETOS E 

ASSESSORIA AGR, CNPJ: 08874936000153. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 519,30 (Quinhentos e dezenove reais e trinta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018
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Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74012 Nr: 6331-55.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO LUIZ MARTINS, Cpf: 

35136383020, Rg: 11086195, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 563,06 (Quinhentos e sessenta e tres reais e 

seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53545 Nr: 7214-07.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ESFERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTRUTORA ESFERA LTDA, CNPJ: 

32985368000142, Inscrição Estadual: 13220110-0. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 64.943,00 (Sessenta e quatro mil e novecentos 

e quarenta e tres reais), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53121 Nr: 6578-41.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR SCHUCH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEJAIR SCHUCH - ME, CNPJ: 

02235139000140, Inscrição Estadual: 131785796. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 517,37 (Quinhentos e dezessete reais e trinta e 

sete centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101126 Nr: 8357-26.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUSA ANICESIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DE SOUSA ANICESIO, Cpf: 

84803630100, Rg: 1147740-7, Filiação: Nicanor Martins de Anicesio e 

Leonora Ferreira Nunes -. Documento, data de nascimento: 14/02/1976, 

brasileiro(a), natural de Tporixoréu-MT, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 561,41 (Quinhentos e sessenta e um reais e 

quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73304 Nr: 5628-27.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE FRANCISCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZETE FRANCISCA DE SOUZA, Cpf: 

60428813100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 516,69 (Quinhentos e dezesseis reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43115 Nr: 5486-62.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL DA SILVA, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 592,03 (Quinhentos e noventa e dois reais e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 5865-03.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASÃO SAKAKIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MASÃO SAKAKIMA, Cpf: 01040596991, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 603,98 (Seiscentos e tres reais e noventa e 

oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102697 Nr: 8714-06.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS JUNIOR PRATES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLOVIS JUNIOR PRATES DA CRUZ, Cpf: 

97318329120, Rg: 11471204, Filiação: Clovis Dirceu Prates da Cruz e 

Alzira Maria Wendruscolo da Cruz, data de nascimento: 05/12/1983, 

brasileiro(a), natural de Primavera do Elste-MT, solteiro(a), torneiro 

mecânico, Telefone 3498-1338. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,79 (Quinhentos e cinquenta reais e setenta 

e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120065 Nr: 2530-29.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE BIFF FRIGO-ME, MARGARETE 

BIFF FRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARGARETE BIFF FRIGO-ME, CNPJ: 

03700097000133 e atualmente em local incerto e não sabido MARGARETE 

BIFF FRIGO, Cpf: 84426764149, Rg: 1732866-7, Filiação: Luiz Biff e Ida 

Dinca Biff, data de nascimento: 28/01/1963, brasileiro(a), natural de 

Palotina-PR, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.326,48 (Um mil e trezentos e vinte e seis reais 

e quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103868 Nr: 2808-98.2011.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTCHA PNEUS LTDA, VANIRDA BRESSAN, PARANÁ 

EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

KULUENE LTDA, VANIRDA BRESSAN E CIA LTDA EPP, T. L. B. COMÉRCIO 

DE EMBALAENS LTDA, MARCHETTO AUTO PEÇAS LTDA EPP, ELETRO 

PIMENTEL LTDA EPP, MARCIO ANTÔNIO DALLA CORT - ME, L. K. 

ROSSATTO & CIA LTDA - EPP, BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA EPP, DARCI 

VEDOVATTO EPP, BODACK E CIA LTDA EPP, COMERCIAL VERONEZE 

LTDA EPP, MERCADO DOS CALÇADOS LTDA EPP, IRMÃOS SACHET 

LTDA, AUTO PEÇAS ESTRELA D'ALVA LTDA - EPP, MAURO BARBOSA 

GRANJA EPP, PIZZAIA E CIA LTDA EPP, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEC 
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DE ESTADO DE FAZ DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte impetrante por 

meio do advogado Samuel da Silva, para manifestarem no prazo legal, 

promovendo, se for o caso ou requererem o que entender de direito de 

acordo com despacho de fls. 652 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38933 Nr: 1434-23.2006.811.0037

 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: JULIA MARIA GONÇALVES - ESPÓLIO, PEDRO 

FRANCISCO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:MT 3.779, LÉA ÉMILE M. JORGE DE SOUZA - OAB:MT 

1585180/PROC

 Processo nº: 1434-23.2006.811.0037 (Código 38933)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JULIA MARIA 

GONÇALVES – ESPÓLIO e PEDRO FRANCISCO GONÇALVES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 211/212, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 211/212.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 192.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 214, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 3643-62.2006.811.0037

 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: DINALVA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3643-62.2006.811.0037 (Código 41267)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DINALVA DOS 

SANTOS SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 186 e 195, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 186 e 195.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 08.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 196-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 145-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RAMPANELLI

 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, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:PROC.FEDERAL

 Processo nº: 145-45.2012.811.0037 (Código 109838)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VALDIR 

RAMPANELLI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 112/113, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 112/113.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 13.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 115, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 66708 Nr: 6501-61.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MENDONÇA DAS CHAGAS

 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:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6501-61.2009.811.0037 (Código 66708)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LUZIA MENDONÇA 

DAS CHAGAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 140 e 147, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 140 e 147.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 22.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 148-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43244 Nr: 5642-50.2006.811.0037

 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: EUNICE ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Processo nº: 5642-50.2006.811.0037 (Código 43244)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EUNICE ROSA 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 216 e 231, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 216 e 231.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 225.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 232-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131702 Nr: 4161-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO SCHUSTER

 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:

 Processo nº: 4161-71.2014.811.0037 (Código 131702)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VALDIR PEDRO 

SCHUSTER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 170/171, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 170/171.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 26.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 174, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64004 Nr: 3743-12.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE ABREU ROSA

 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: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Processo nº: 3743-12.2009.811.0037 (Código 64004)
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SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por TEREZINHA DE 

ABREU ROSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 184 e 206, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 184 e 206.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 14.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 207, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105432 Nr: 4447-54.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO 

FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO 

VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº 4447-54.2011.811.0037 (Código 105432)

Vistos.

 Considerando que a nota fiscal foi emitida em 23/03/2018 e foi 

determinada a aquisição de medicamentos suficientes para 03 (três) 

meses, aguarde-se a manifestação do requerente após o decurso do 

prazo.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127412 Nr: 386-48.2014.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.J.ALMEIDA & FORTES LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 Processo nº: 386-48.2014.811.0037 (Código 127412)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 123, nomeio como curador especial do 

requerido a Defensora Pública atuante nesta comarca, em consonância 

com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163425 Nr: 1911-94.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NATAL BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 1911-94.2016.811.0037 (Código 163425)

Vistos.

Considerando que nada foi requerido após a intimação de retorno dos 

autos, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141381 Nr: 372-30.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DIVINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 372-30.2015.811.0037 (Código 141381)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122654 Nr: 5196-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5196-03.2013.811.0037 (Código 122654)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente concordou com o 

cálculo apresentado pela parte executada (fl. 96).

Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 90/91.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 8539-36.2015.811.0037

 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: CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 8539-36.2015.811.0037 (Código 158901)

 Vistos.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120763 Nr: 3252-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERVAL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para no 

prazo legal, apresentar as impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174130 Nr: 7480-76.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSETL-M, LMBDP, EBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Processo nº 7480-76.2016.811.0037 (Código 174130)

Vistos.

Proceda-se ao desentranhamento da petição de fls. 446/454 e sua 

distribuição para tramitar em apartado, apensando-se a estes autos, nos 

termos do artigo 148, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127979 Nr: 921-74.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA STRUBE VILELA IZIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 Isto posto, DEFIRO EM PARTE o pedido de reconsideração feito pela 

exequente para DETERMINAR que a quantia de R$ 258,41, bloqueada da 

poupança da Caixa Econômica Federal, permaneça penhorada nestes 

autos.Importante consignar que o valor de R$ 999,66 deve ser liberado à 

executada, visto que não foi demonstrado o desvirtuamento da conta 

poupança do Banco do Brasil.Assim, proceda a Sra. Gestora Judiciária 

aos atos necessários para a liberação dos valores bloqueados da conta 

poupança do Banco do Brasil, conforme acima mencionado, atentando-se 

para o que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.Ademais, 

permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido à fl. 

47.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47543 Nr: 2938-30.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE, JULIO 

CESAR LONGEN, SALMA ASTUTT TANNURE, RAUL ASTUTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORRÊA 

JUNIOR - OAB:MT/3076-A, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:196

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 144 de 636



 Processo nº 2938-30.2007.811.0037 (Código 47543)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 440 e determino a suspensão do feito até 

27/12/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120027 Nr: 2492-17.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES 

PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº: 2492-17.2013.811.0037 (Código 120027)

Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44008 Nr: 6548-40.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, 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: JOSE ALVES DE SOUZA - 

PROCURADOR - OAB:

 Processo nº: 6548-40.2006.811.0037 (Código 44008)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69107 Nr: 1415-75.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1415-75.2010.811.0037 (Código 69107)

Vistos.

Proceda-se a intimação das partes para indicarem se houve o pagamento 

conforme requerido à fl. 205.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40450 Nr: 2908-29.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA FIORI TINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 2908-29.2006.811.0037 (Código 40450)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25123 Nr: 1437-80.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:OAB/MT 3921

 Processo nº 1437-80.2003.811.0037 (Código 25123)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior de fl. 82, no que se refere à 

expedição de mandado de penhora e avaliação dos imóveis descritos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4065 Nr: 65-09.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, JOANA CÂNDIDA DA SILVA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT, RENATO RODRIGUES ALVES - OAB:TO/3203

 Ante o exposto, DETERMINO a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da 

matrícula nº 1.614, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do 

Leste/MT, bem como O DECLARO como bem de família, portanto, 

impenhorável.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 
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cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1506 Nr: 595-42.1999.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, FABIANO 

COSTA TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, NAPOLEÃO 

VITÓRIO SERAFIM DE CARVALHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370/MT

 Vistos.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, devidamente 

qualificados nos autos.

A Portaria MF nº. 75/2012 determina o não ajuizamento de execuções 

fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja 

igual ou inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, considerando a normativa acima mencionada, temos que as 

execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado 

abaixo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devem ser arquivadas, sem 

baixa na distribuição.

O arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em 

reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como 

o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

execução.

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

75/2012-SEFAZ, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da 

sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14393 Nr: 116-78.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT, RUI CARLOS DE FARIA - OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 116-78.2001.811.0037 (Código 14393)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47684 Nr: 3096-85.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CASSOL, JOÃO ANTONIO DA 

FONSECA, VALDIR MARCELINO DE SOUZA, ELIMAR FELLER, BENJAMIN 

NUNES DA MATA, CARLOS JOSE OSTWALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, PAULO DE 

TARSO R. DE CASTRO - OAB:PR/ 22.319, WAGNER PEREIRA BORNELLI 

- OAB:16731/PR, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Processo nº 3096-85.2007.811.0037 (Código 47684)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 326/327, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 6173-05.2007.811.0037

 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: JOÃO PAULO DOS SANTOS

 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:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287

 Processo nº 6173-05.2007.811.0037 (Código 50834)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente outorgou poderes 

especiais de receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 

14.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 181-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro e remetam-se 

os autos ao arquivo.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33640 Nr: 1830-34.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO DOS CALÇADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 1830-34.2005.811.0037 (Código 33640)

Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino a 

suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128915 Nr: 1789-52.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:MT/12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1789-52.2014.811.0037 (Código 128915)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105736 Nr: 4770-59.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR/37880, ROGERIO SCHUSTER JR. - OAB:

 DEFIRO o pedido de fls. 204/205, desde que a garantia seja substituída 

por dinheiro ou outra carta fiança/fiança bancária.Concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para juntada do novo instrumento, após o qual será 

analisado por este Juízo para, somente então, ser determinada a retirada 

da carta fiança nº 100410110012200 dos autos.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

20 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123643 Nr: 6204-15.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6204-15.2013.811.0037 (Código 123643)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 78/81, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108370 Nr: 7537-70.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR/37880, ROGERIO SCHUSTER JR. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 Processo nº: 7537-70.2011.811.0037 (Código 108370)

Vistos.

Certifique-se a tempestividade da apelação apresentada, bem como sobre 

a intimação ou o decurso do prazo para a apresentação das 

contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Competente, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65875 Nr: 5643-30.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKINORI SUGIKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 5643-30.2009.811.0037 (Código 65875)

Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino a 

suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66047 Nr: 5877-12.2009.811.0037

 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: MADALENA AGEMIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 5877-12.2009.811.0037 (Código 66047)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117506 Nr: 8182-61.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GO MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, JULIANA 

GONTIJO BARBOSA, ANTONIO CARLOS BARROS, VINICIUS GONTIJO 

BARBOSA, SEBASTIÃO AMERICO DOS SANTOS, RAPHAEL CRISTALDO 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GO MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, CNPJ: 

05862967000104, Inscrição Estadual: 132304120. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 578,35 (Quinhentos e setenta e oito reais e 

trinta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 20 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43230 Nr: 5574-03.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVEIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA OLIVEIRA DE SANTANA, Cpf: 

57528543934, Rg: 42057924, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 564,41 (Quinhentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 20 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108436 Nr: 7608-72.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE BEATRIZ VIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE BEATRIZ VIA, Cpf: 

93089570068, Rg: 3080725538, Filiação: Darci Luiz Pizzolatto e Maria Eneli 

Pizzolatto -. Documento, data de nascimento: 15/01/1978, brasileiro(a), 

natural de Frederico Westphalen-RS. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 564,41 (Quinhentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 20 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101763 Nr: 1203-20.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 
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MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO ZANONI, Cpf: 42412374953, 

Rg: 1.476.269-8, Filiação: Claudio Zanoni e Sebastiana Zanoni, data de 

nascimento: 11/03/1957, brasileiro(a), natural de Peabiru-PR, casado(a), 

agropecuarista, agricultor, Telefone 66-99861241. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 535,59 (Quinhentos e trinta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 20 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127773 Nr: 726-89.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMED DIB DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AHMED DIB DARWICHE, Cpf: 

44161638949, Rg: 40990453, Filiação: Mahmoud Dib Darwiche e Hassiba 

Safeddine Darwiche, data de nascimento: 26/11/1966, brasileiro(a), 

natural de Ponta Grossa-PR, empresário, Telefone (45) 3096-5886. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 509,51 (Quinhentos e nove reais e cinquenta e 

um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 20 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58294 Nr: 5890-45.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA LÚCIA FACHIANO MARTINS DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SELMA LÚCIA FACHIANO MARTINS DE 

AMORIM, Cpf: 57020655149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 567,52 (Quinhentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 20 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 193554 Nr: 5522-21.2017.811.0037

 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: CLEUNICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONZALVES 

BRAGA PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS PIZARRO 

TORRANO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para a 1ª Vara Cível desta Comarca, com 

as nossas homenagens.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137101 Nr: 8365-61.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 Processo nº 8365-61.2014.811.0037 (Código 137101)

Vistos.

Sobre a petição de fl. 105, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116076 Nr: 6691-19.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO BURATO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº 6691-19.2012.811.0037 (Código 116076)

Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino a 

suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131156 Nr: 3705-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURILEY PEREIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3705-24.2014.811.0037 (Código 131156)

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação ou nomeação de 

perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 1615-14.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÉLIO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/MT, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 135/137 para 

DETERMINAR a aplicação dos juros de mora como sendo a citação da 

parte executada no processo de execução, bem como a sua incidência no 

patamar de 0,5% (por cento) nos valores até 29/06/2009, sendo que, 

posteriormente, deve ser utilizado o índice da caderneta de 

poupança.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para 

apresentar novo cálculo, seguindo as diretrizes apontadas nessa 

decisão.Com a juntada do cálculo, intime-se a parte executada para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.Em seguida, venham os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64951 Nr: 4702-80.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ALICE CALVO CARUCCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 4702-80.2009.811.0037 (Código 64951)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166262 Nr: 3293-25.2016.811.0037

 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: VALDEMAR VALTER SACCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 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:

 Processo nº: 3293-25.2016.811.0037 (Código 166262)

Vistos.

Considerando a interposição de apelação pela parte requerida, resta 

prejudicado o pedido de cumprimento de sentença de fls. 100/102.

Assim, certifique-se a tempestividade da apelação apresentada, bem 

como se proceda a intimação da parte requerente para apresentar 

contrarrazões.

Após, em caso de inércia, certifique-se o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, na sequência, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104897 Nr: 3883-75.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU JOÃO VEIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRINEU JOÃO VEIT, Cpf: 09340726200, 

Rg: 906.321, Filiação: Bruno Veit e Ana Letvina Veit, data de nascimento: 

29/08/1953, brasileiro(a), natural de Paranavai-PR, casado(a), médico 

legista, Telefone 99861788. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,37 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e sete centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 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, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 20 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38493 Nr: 989-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS-DVOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERASMO ACACIO DE 

CAMPOS - OAB:2244/MT, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - 

PROCURADOR FAZENDA ESTADUAL - OAB:2478/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 989-05.2006.811.0037 (Código 38493)

Vistos.

Dê-se vista dos autos à Fazenda Pública para manifestação acerca dos 

cálculos juntados pela parte exequente às fls. 198/204, pelo prazo de 20 

(vinte) dias, consignando-se que a ausência de manifestação será 

interpretada como concordância tácita expedindo-se, consequentemente, 

o competente RPV/Precatório.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GOES DE MORAES GAVIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011336-43.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CAIO GOES DE MORAES GAVIOLI Parte Ré: 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Expeça-se alvará do valor parcial 

da condenação depositado (R$ 6.960,00), conforme requerido, com as 

cautelas pertinentes. Caso haja o pagamento voluntário do débito 

remanescente, expeça-se, oportunamento, o alvará, também com as 

cautelas pertinentes em venham conclusos para sentença de extinção. 

Caso contrário, conclusos para bloqueio via bacenjud. P. Leste-MT, 19 de 

abril de 2.018. Eviner Valério JUiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005106-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005106-36.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO DOMINGOS VIEIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Considerando o contrato de honorários 

juntado, expeça-se alvará de 49% do valor do acordo ao respectivo 

advogado, e os outros 51% na conta da irmã do reclamante, Sra. Maria 

Socorro V. S. Xavier, indicada por ele no evento id. 12641220. Após a 

expedição e assinatura dos dois alvarás, arquive-se/dê-se baixa nos 

autos. PRIMAVERA DO LESTE, 20 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000281-49.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 21.464,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDIVINO DA SILVA BARRETO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, Expeça-se, desde logo,e alvará do valor 

incontroverso (R$ 8.000,00) depositado a título de pagamento. Observe, 

na expedição do alvará, em caso de liberação a advogado (a), se o 

mesmo (a) detém poderes especiais para receber valores em nome de 

seu constituinte. Caso haja pagamento voluntário do valor remanescente 

devido, proceda-se da mesma forma a liberação e venham conclusos para 

sentença de extinção do cumprimento da sentença. Caso contrário ou haja 

impugnação, venham conclusos para deliberações. PRIMAVERA DO 

LESTE, 20 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BARBOSA CARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000863-83.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.738,56; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NADIR BARBOSA CARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, O processo 

está suspenso para fins de resolução do mérito, conforme decisão nos 

autos. Contudo, o pedido de bloqueio diz respeito à efetivação da tutela de 

urgência já deferida e não cumprida. Diante disso, passo à efetiva análise 

do pedido de bloqueio (Id 11584762). Verifica-se que a parte autora 

cumpriu a decisão do Id 11638317, porque demonstrou a renovação do 

seu cadastro perante a Farmácia Cidadã do Estado de Mato Grosso, de 

maneira que se mantém a eficácia da tutela de urgência dantes deferida 

neste processo. Ainda, evidenciado o reiterado descumprimento da 

decisão concessiva da tutela provisória de urgência, os réus também não 

indicaram outro fornecedor que satisfaça a obrigação com custo inferior 

ao menor orçamento trazido pela parte autora. Além disso, trata-se de 

pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também tem 

incumbência constitucional expressa para a defesa dos direitos individuais 

e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, pois, que o valor requerido 

atende aos princípios norteadores das contratações realizadas às 

expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, bem como diante das ponderações do 

Município de Primavera do Leste/MT e da respectiva Secretaria de Saúde, 

no que tange ao financiamento da saúde entre os Entes Políticos; defiro o 

sequestro do numerário somente em face do Estado de Mato Grosso, no 

valor de R$ 1.727,91 (um mil e setecentos e vinte e sete reais e noventa e 

um centavos), conforme requerido. Deverá o Município de Primavera do 

Leste/MT adotar as providências necessárias à recepção e ao adequado 

encaminhamento do receituário médico, atualizado, e dos demais 

documentos exigidos à Farmácia Cidadã ou outro setor competente, além 

da entrega do medicamento ao destinatário. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 
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efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. No que diz respeito à LIBERAÇÃO do valor, hei por bem 

deferi-la gradualmente, conforme entendimento condensado no Enunciado 

54, da II Jornada de Saúde do CNJ, in verbis: Enunciado 54 - Saúde Pública 

– Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário 

deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de 

continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do 

montante integral. (II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça. São Paulo, maio de 2015). Destarte, expeça-se alvará no valor de 

R$ 1.099,68 (um mil e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), 

suficiente à compra de 6 (seis) caixas do medicamento (de modo a 

assegurar o tratamento durante 3 (três) meses, pois o último receituário 

prescreve o uso de 1 comprimido de 12/12 horas, Id 12667633), em favor 

do fornecedor com menor orçamento, conforme indicado pela parte 

autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a retirar o 

medicamento, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is) 

pertinente(s), no prazo de até 10 (dez) dias, após a aquisição do produto. 

Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de 

saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. DEVERÁ A PARTE AUTORA REQUERER A LIBERAÇÃO 

DO RESTANTE BLOQUEADO OU DO BLOQUEIO COMPLEMENTAR (SE 

NECESSÁRIO) EM TEMPO HÁBIL, DEVENDO A SECRETARIA FAZER O 

PROCESSO CONCLUSO COM URGÊNCIA. Decorrido o período de eficácia 

da decisão, em havendo a necessidade de novos BLOQUEIOS, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, o(a) paciente deverá demonstrar a 

renovação periódica do pedido perante o SUS, mediante apresentação da 

receita médica atualizada diretamente aos réus, semestralmente, com o fim 

de manter a eficácia da medida, nos termos da decisão que deferiu a 

tutela antecipada. Mantenha-se o processo suspenso, nos moldes já 

decididos. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002481-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINA DE LIMA BIFF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002481-29.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JARDELINA DE LIMA BIFF Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Evidenciado o não cumprimento da decisão concessiva 

da tutela provisória de urgência, os réus também não indicaram outro 

fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo com 

custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte autora. Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também 

tem incumbência constitucional expressa para a defesa dos direitos 

individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, pois, que o valor 

requerido atende aos princípios norteadores das contratações realizadas 

às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da decisão 

que antecipou a tutela de mérito, bem como das ponderações do Município 

de Primavera do Leste/MT, no que tange ao financiamento da saúde entre 

os Entes Políticos, defiro o sequestro do numerário requerido (Id 

12714034), somente em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais), para custeio do exame de Ressonância 

Nuclear Magnética da Coluna Lombar, conforme requerido pelo(a) 

autor(a). Deverá o Município de Primavera do Leste fornecer o transporte 

e outras eventuais providências relativas a esse tratamento, que se 

fizerem necessárias, desde que não ultrapassada a competência do 

Juizado da Fazenda Pública. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor do(s) fornecedor(es) com orçamento de 

menor valor, conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento da data, bem como 

para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, 

após a realização do(s) procedimento(s). Requisite-se da Secretaria 

Municipal de Saúde as providências quanto ao transporte, se do interesse 

do(a) paciente. Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do 

produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 

1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) 

ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, em não 

havendo incidentes processuais, concluso o processo para sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004953-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004953-03.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, A tutela de urgência foi concedida unicamente 

para a disponibilização da Cirurgia de remoção de óleo de silicone, em olho 

direito, uma vez que, conforme fundamentado naquele decisum, “Apesar 

de o Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial 

também conter a prescrição médica da cirurgia de Facectomia com 

implante de lente intraocular, enquanto tratamento secundário, este 

procedimento não foi requerido na petição inicial, sendo que igualmente 

não se demonstrou que tenha sido solicitado administrativamente perante 

o SUS. No mesmo sentido, apesar do teor do parecer do NAT, também não 

se verifica dos autos a prova técnica, além dos pedidos administrativo e 

judicial, para a Vitrectomia e/ou a aplicação de injeção intravítrea, ambos 

referidos pelo NAT.” Dessa forma, previamente à análise do pedido de 

bloqueio (Id’s 12661318 e 12661343), justifique a Defensoria Pública a 

inclusão do procedimento cirúrgico “Facectomia + LIO em OD” nos 

orçamentos e no valor total do bloqueio requerido na sua petição, sob 

pena de apreciação do bloqueio unicamente em relação à prestação 

deferida. Em caso de retificação para realização somente do tratamento 

deferido, que é a cirurgia de retirada do óleo de silicone, concluso o 

processo para decidir sobre o sequestro do numerário. Porventura seja 

necessária a realização conjunta das duas cirurgias orçadas (remoção de 

óleo de silicone em OD – já deferida – e Facectomia + LIO em OD), deverá 

instruir sua petição com o laudo médico e a prova da sua solicitação 

administrativa perante o SUS, posto que esta última não foi objeto da 

petição inicial, tampouco da tutela satisfativa deferida provisoriamente nos 

autos. Nesse caso, deverá ser apreciada como tutela de urgência 

complementar, sujeitando-se o deferimento ao atendimento dos requisitos 

legais. Fixo prazo de até 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 20 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-04.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILUSIA DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010582-04.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 14.255,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDILUSIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Inicialmente, acolho a justificativa da parte autora quanto à 

ausência de outros orçamentos (Id 12713114). Ademais, evidenciado o 

não cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência 

complementar, os réus também não indicaram outro fornecedor que 

satisfaça a obrigação requerida neste processo com custo inferior ao 

menor orçamento trazido pela parte autora, apesar de expressamente 

intimados. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, 

cuja instituição também tem incumbência constitucional expressa para a 

defesa dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, 

pois, que o valor requerido atende aos princípios norteadores das 

contratações realizadas às expensas do Poder Público. Diante do 

exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, bem como 

das ponderações do Município de Primavera do Leste/MT, no que tange ao 

financiamento da saúde entre os Entes Políticos, defiro o sequestro do 

numerário (Id 12713114), somente em face do Estado de Mato Grosso, no 

valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), para 

custeio do tratamento das áreas de deiscência e epidermólise em mamas, 

conforme orçamento apresentado pelo(a) autor(a). Deverá o Município de 

Primavera do Leste fornecer o transporte e outras eventuais providências 

relativas a esse tratamento, que se fizerem necessárias, desde que não 

ultrapassada a competência do Juizado da Fazenda Pública. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do(s) 

fornecedor(es) com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no 

agendamento da data, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização do(s) 

procedimento(s). Requisite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de saúde, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após, em não havendo incidentes processuais, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 19 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000670-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GOMES DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000670-68.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS ROBERTO GOMES DE 

SOUSA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Verifica-se que o Estado de 

Mato Grosso noticiou nos autos que não possui o medicamento vindicado 

em estoque para atendimento imediato, assim como sinalizou ter 

engendrado providências para licitar a compra do produto e a posterior 

entrega ao autor, porém, sem a previsão de um prazo razoável para o 

efetivo atendimento da decisão judicial (Id’s 8272982 e 8272958). Não 

obstante isso, também solicitou que o paciente apresentasse a receita 

médica atualizada, semestralmente, para acompanhamento do tratamento, 

cuja determinação já consta da decisão que deferiu a tutela 

antecipadamente. Nesse passo, sucedeu-se novo bloqueio do erário para 

aquisição do medicamento, nos termos da decisão do Id 10380484. Porém, 

decorridos vários meses desde o último bloqueio, o autor comunicou a 

necessidade de continuidade do tratamento ao SUS, bem como que, 

apesar de renovada a obrigação perante o Poder Público (declaração no 

Id 11757792), este não cumpriu a obrigação deferida. Assim, resta 

evidenciado que o Estado de Mato Grosso não indicou um prazo razoável 

para cumprimento da obrigação, a despeito das providências adotadas 

pelo autor; assim como comprovada necessidade de continuidade do 

tratamento, pelo receituário e demais documentos anexados ao último 

pedido de bloqueio. Ademais, os réus também não indicaram outro 

fornecedor que satisfaça aquela obrigação com custo inferior ao menor 

orçamento trazido pela parte autora. Além disso, trata-se de pedido 

oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também tem incumbência 

constitucional expressa para a defesa dos direitos individuais e coletivos 

(CF, art. 134), presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos 

princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder 

Público. Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de 

mérito, bem como diante das ponderações do Município de Primavera do 

Leste/MT e da respectiva Secretaria de Saúde, no que tange ao 

financiamento da saúde entre os Entes Políticos, defiro o sequestro do 

numerário requerido (Id 11757586), somente em face do Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 50.441,70 (cinquenta mil e quatrocentos e 

quarenta e um reais e setenta centavos), para aquisição do medicamento 

Somatropina 36UI (princípio ativo), suficiente para o tratamento pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme requerido pela parte 

autora. Deverá o Município de Primavera do Leste/MT adotar as 

providências necessárias à recepção e ao adequado encaminhamento do 

receituário médico, atualizado, e dos demais documentos exigidos à 

Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – Setor Judicial, 

além da entrega do medicamento ao destinatário (caso fornecido por 

aquela), conforme manifestado pelo Estado de Mato Grosso. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do(s) 

fornecedor(es) com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a retirar a 

medicação, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo 

de até 10 (dez) dias, após a aquisição do produto. Reitere-se a requisição 

à Secretaria Municipal de Saúde (com cópia à Coordenadoria de 

Assistência Farmacêutica deste Município) para que adote as 

providências quanto ao encaminhamento da documentação à Farmácia do 

Estado, conforme indicado pela Secretaria de Estado de Saúde, 

instruindo-se o expediente com cópia dos documentos dos Id’s 8272982 e 

8272958. Com a juntada das notas fiscais relativas à aquisição do 

produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 

1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) 

ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, em não 

havendo incidentes, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-92.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FARES RAMES FOTOGRAFIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IND. COM. DE ART. PLASTICOS RUDOLF KAMENSEK LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010074-92.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: FARES RAMES FOTOGRAFIA LTDA - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: IND. COM. DE ART. PLASTICOS RUDOLF KAMENSEK LTDA 

Vistos, Defiro penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, e 854, do CPC/2015. Indefiro honorários advocatícios 

da execução, pois inaplicável a parte final do art. 523, § 1º, do CPC, ante a 

regra específica dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95. Segue anexo recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores, no valor de R$ 4.969,89 (...), 

NO CNPJ INDICADO PELA PARTE EXEQUENTE. Segue a resposta positiva, 

com comprovante de transferência para a conta judicial única do TJMT, 

bem como de liberação do saldo remanescente. Intime-se a executada 

para, querendo, impugnar em 15 dias. Não sendo impugnada, certifique-se 

e expeça-se alvará em favor do credor. ANTES DE EXPEDIR O ALVARÁ, 

DEVE A PARTE EXEQUENTE JUSTIFICAR A INDICAÇÃO DE CNPJ DIVERSO 

NO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES, QUE CORRESPONDE A PESSOA 

JURÍDICA IBA IND. BRASILEIRA DE ÁLBUNS LTDA, DIVERSA DA 

EXECUTADA. Primavera do Leste-MT, 20 de abril de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE CRISTIANE ROSSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002139-81.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.620,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NICOLE CRISTIANE ROSSETO Parte Ré: REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer 

cumulada com pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteada por 

Nicole Cristiane Rosseto em desfavor de Unic Cuiabá, pelos fatos e 

fundamentos narrados. Alega na exordial que a demandante pactuou 

contrato de prestação de serviços educacionais com a reclamada, 

vinculado ao curso de Odontologia, sendo beneficiada pelo fundo de 

financiamento estudantil (FIES), no percentual de 50% mais bolsa interna 

deferida pela instituição no percentual de 50%. Relata que no terceiro 

semestre do curso supracitado, a demandante não conseguiu obter nota 

suficiente para aprovação em uma matéria Online. Assim, foi contratada 

para o quarto semestre e adimplida a importância de R$2.764,00(dois mil, 

setecentos e sessenta e quatro reais), valor não coberto pelas bolsas de 

estudo. Afirma que no decorrer do quarto semestre, obteve média exigida 

pela instituição de ensino, mas não teve as referidas notas lançadas no 

Portal do Aluno. Entrou em contato por diversas vezes com a instituição, 

mas todas as tentativas tornaram infrutíferas. Aponta que no quinto 

semestre, a demandante foi surpreendida por um suposto débito na 

importância de R$5.000,00(cinco mil reais) referente à mensalidade 

escolar. Contudo, entrou em contato com a demandada e foi informada 

que não consta qualquer tipo de débito com a instituição de ensino. Além 

do suposto débito descrito anteriormente, a demandante teve seu nome 

incluso nos órgãos de cadastro de restrição ao crédito na importância de 

R$2.764,00(...), sob contrato de n°AG00000003437225, vinculado a 

disciplina contratada e cursada no quarto semestre. Já no sexto semestre 

(1°/2017), a demandante foi impedida de concluir a matrícula, não teve 

acesso ao portal do ano e muito menos autorização para realização das 

avaliações exigidas pela instituição, posto que perdeu o referido semestre. 

No sétimo semestre, também não teve acesso as atividades do primeiro 

bimestre. Todavia, reuniu com o coordenador do curso no qual ficou 

combinado que estaria aprovada no primeiro bimestre e acesso liberado 

para todas as atividades do segundo bimestre. Aduz que as notas do 

sétimo semestre não foram integralmente lançadas no portal da aluna e 

que as demais notas estão repletas de divergências. Assim, procurou o 

coordenador do curso e os vícios não foram solucionados. Por fim, relata 

que esta impedida de concluir a matrícula para o oitavo semestre 

(01/2018) bem como as demais atividades curriculares exigidas no 

período. Pois bem. A petição inicial cumulada com o extrato financeiro, 

troca de e-mails com a instituição de ensino, carta de aprovação de bolsa 

e demais documentos indispensáveis a propositura desta ação deixam 

claro que, anteriormente à propositura desta ação, a reclamante moveu 

ação idêntica neste juízo em 16/03/2018, sob o número 

1001555-14.2018.8.11.0037, bem como ajuizou esta nova ação na data de 

09/04/2018, sob número 1002139-81.2018.8.11.0037. A ação 

anteriormente proposta tem as mesmas partes em ambos os polos, a 

mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, sendo esses: antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência, no sentido de determinar que a 

instituição de ensino UNIC proceda a regularização da matrícula da Autora, 

viabilizando todas as atividades acadêmicas, dentre elas, o acesso ao 

portal do aluno, inclusive as matérias perdidas, sem qualquer custo; a 

exclusão imediata de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito; 

a inversão do ônus da prova; condenação da ré há título de danos morais 

no valor de R$28.620,00(vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais); a 

citação da requerida no endereço mencionado na petição inicial , na 

pessoa de seu representante legal, para, querendo, oferecer contestação 

no prazo legal. Em ambas, também, se pede a exclusão de negativação no 

valor de R$ 2.764,00, por suposto débito vencido em 10.05.2017. Ambas 

as ações foram propostas pela mesma causídica, o que gera mais 

perplexidade ainda. Portanto, vejo que são idênticas as partes, o objeto, 

os mesmos fundamentos e os mesmos pedidos, tudo a caracterizar a 

litispendência, nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do NCPC. 

Ressalto que a ação originária está em curso perante este juízo. Assim, 

verifico que a propositura de novas ações idênticas nesse Juízo, de forma 

a caracterizar a litispendência já acima afirmada, caracteriza litigância de 

má-fé. A respeito, a jurisprudência colaciona em casos semelhantes, in 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO 

INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. APELAÇÃO. 

LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. Há litispendência quando se reproduz 

uma ação idêntica à outra, havendo coincidência entre as partes, causa 

de pedir e pedido, simultaneamente. No caso concreto, a parte autora 

ajuizou ação individual de cobrança e pedido de cumprimento individual de 

sentença de ação civil pública, contra o mesmo réu e com identidade de 

causa de pedir e pedido (recebimento das diferenças atinentes aos 

expurgos inflacionários da poupança no período abarcado pelo 

denominado Plano Verão). Configurada está, assim, a litispendência, o que 

conduz à manutenção da extinção do processo relativo ao cumprimento 

de sentença. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. O ajuizamento, 

concomitantemente, de duas ações idênticas, na mesma Comarca, 

configura a litigância de má-fé, devendo a parte autora suportar as 

cominações do artigo 80, V, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

AVERBADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. (Apelação Cível Nº 70076882026, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de 

Lemos Junior, Julgado em 28/03/2018). O dano processual à parte 

reclamada é manifesto quando a parte chega a ser citada e integra a 

relação processual, por ter que se defender em processos idênticos 

REPETIDOS NO MESMO JUÍZO, por manobras da parte autora. Contudo, 

neste caso, por não ter havido citação e nem ingresso da reclamada ao 

processo, fica afastada a penalidade. Posto isso, nos termos do artigo 

485, inciso V e parágrafo 1º, do novo Código de Processo Civil, julgo 

extinta esta ação sem apreciação do mérito, em razão da litispendência 

aos autos 1001555-14.2018. Ante a litigância de má-fé da parte autora, 

condeno-a em custas processuais. Transitada em julgado, intime-se a 

reclamante para o pagamento das custas processuais. Não havendo o 

pagamento, anote-se e arquive-se os autos, com baixa. Primavera do 

Leste-MT, 20 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8012221-57.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FERNANDES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012221-57.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: SIRLEI FERNANDES BARBOSA Parte Ré: EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.694,71 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011631-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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 Processo: 

8011631-46.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 212,29; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: LUCAS VIEIRA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: VIVO S.A. 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 6.498,48 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010722-72.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LUIZA SGUAREZI SANDRI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010722-72.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: NAIR LUIZA SGUAREZI SANDRI 

DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

9.027,66 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010734-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO VISSOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010734-52.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 24.265,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ARLINDO VISSOTTO Parte Ré: EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário dos valores de 

R$ 5.517,84, R$ 12.552,89 e R$ 2.710,61 (...) a titulo de pagamento dos 

danos materiais, morais e honorários de sucumbência, os quais foram 

depositados em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para 

a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido 

(desde que este tenha procuração com poderes especiais para receber e 

dar quitação em relação aos valores que excedem os honorários de 
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sucumbência). Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011309-94.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011309-94.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 27.646,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADILSON PARPINELLI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, primeiramente mediante depósito parcial feito 

pelo réu SICOOB no valor de R$ 2.033,86), já liberado ao credor mediante 

expedição de alvará, e posteriormente, pelo réu BRADESCO, mediante 

depósito voluntário do valor de R$ 2.045,68 (...) a titulo de pagamento do 

saldo devedor remanescente, o qual foi depositado em conta judicial única 

do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta 

forma, a extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento 

pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-13.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALLESSON FERNANDO VIEIRA RAMOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011004-13.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WALLESSON 

FERNANDO VIEIRA RAMOS TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 10.716,74 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012070-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DELERA NILSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012070-57.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 18.667,04; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABIO DELERA NILSON Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A, BANCO BRADESCO S/A 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 6.318,35 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000292-78.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.676,96; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: KATIANE PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.601,38 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012229-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FRANCISCA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012229-97.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANA PAULA FRANCISCA 

DE SOUSA Parte Ré: EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.628,56 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010607-80.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CAIO CESAR 

MANOEL Parte Ré: REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 4.736,42 (...) a titulo de pagamento, o que implica em renúncia tácita 

ao prazo recursal, cujo valor foi depositado em conta judicial única do 

TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta 

forma, a extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento 

pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor. Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012045-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULINE DANIELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012045-44.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JULINE DANIELLI 

Parte Ré: EXECUTADO: AVIANCA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 9,224,00 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001029-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE BERNARDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001029-81.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: WALLACE BERNARDES DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 3.328,00 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA FRAZAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000051-41.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 9.882,61; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MIRIA 

FRAZAO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA 

LTDA, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.433,75 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011208-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MIORANDO (REQUERENTE)

ALINE DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011208-86.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 33.726,10; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TRANSPORTE AÉREO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RONALDO MIORANDO, ALINE DOS ANJOS SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.641,97 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005117-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005117-65.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.039,12; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[PERDAS E DANOS]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DILIENE CRISTINA ELIAS DE 

MORAES Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.154,72 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010443-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA CHIAPETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010443-52.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KATIA 

APARECIDA CHIAPETTI Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 10.736,14 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010166-36.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FABIO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.322,46 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003194-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TANIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003194-04.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 303,15; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FRANCISCA TANIA DOS SANTOS 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 13.180,90 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE JESUS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002892-72.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 894,45; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TIAGO DE JESUS 

MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 11.522,67 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 
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Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012202-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA KOTULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012202-17.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ÁGUA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ZELIA KOTULA Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE 

PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 5.095,18 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido 

(desde que este tenha procuração com poderes especiais para receber e 

dar quitação). Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA COPETI VIANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002062-09.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JEOVA COPETI VIANA 

JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se 

de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.662,00 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000619-57.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 20.110,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GEAN 

MARCOS OLIVEIRA DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS RENNER 

S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 6.900,45 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor e a sua advogada, na proporção de 50% para 

cada um, conforme requerido, tendo em vista contrato de honorários 

advocatícios juntado. Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011722-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO ZANOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011722-39.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: NILSON ANTONIO ZANOTTO Parte Ré: EXECUTADO: 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos, Trata-se 

de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

10.165,34 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 
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consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011369-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FAVERO DA SILVA (EXEQUENTE)

EDUARDO MELLO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOFT TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

MEGA & MEGA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO OAB - 

SP0180623A (ADVOGADO)

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011369-33.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[TURISMO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ALISSON FAVERO DA SILVA, 

EDUARDO MELLO RAMOS Parte Ré: EXECUTADO: SOFT TRAVEL 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, MEGA & MEGA LTDA - ME Vistos, 

Defiro o pedido de expedição de alvará dos valores depositados em juízo 

(R$ 10.033,97), para zerar a conta, em favor do credor na conta do 

escritório dos patronos, indicado no termo de acordo, conforme requerido. 

Homologo o acordo de parcelamento do restante do débito, nos termos do 

artigo 487, III, "b", do CPC. Considerando que as parcelas do acordo ainda 

pendentes serão depositados em favor do próprio credor na forma 

pactuada, determino a baixa dos autos e seu arquivamento eletrônico. 

Expeça-se o alvará e arquive-se, desde logo. P. Leste-MT, 19.04.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SPANIMAL COMERCIO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO)

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002811-26.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SPANIMAL COMERCIO PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 

ME Parte Ré: REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 7.671,42 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido 

(desde que este tenha procuração com poderes especiais para receber e 

dar quitação). Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILEI ORTOLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003366-43.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 33.097,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROZILEI ORTOLANI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 8.590,99 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004486-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1004486-24.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 7.189,98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH Parte Ré: 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

3.154,00 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor. Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005079-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO MARTINS LEMES (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005079-53.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE RICARDO MARTINS LEMES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 8.110,00 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010686-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VENANCIO DOS SANTOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010686-93.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MARIA VENANCIO DOS SANTOS BARROS Parte Ré: 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 7.456,50 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005343-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERNANDO ARMENDRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005343-70.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EMERSON FERNANDO ARMENDRO DE SOUSA 

Parte Ré: REQUERIDO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

6.332,09 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GUERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000406-51.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA GUERRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.624,32 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011147-02.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011147-02.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 4.235,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: GILVAN VIEIRA Parte Ré: EXECUTADO: AGUAS DE 

PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 2.869,33 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido 

(desde que este tenha procuração com poderes especiais para receber e 

dar quitação). Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010713-13.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

ROSANGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0014588A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010713-13.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: NATAL RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 7.025,48 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010021-43.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[GESTÃO 

DE NEGÓCIOS, PERDAS E DANOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO DE 

IMAGEM, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCIANO RODRIGUES MESSIAS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 12.257,63 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018. Eviner 
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Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 170449 Nr: 5452-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GEOVANA NUNES, ALESSANDRO 

PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DA SILVA, JEVERSON DA SILVA 

SILVEIRA, CRISTIANO DANIEL DA SILVA, RUBENS JOSE RIBEIRO, 

DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR, ANTONIO CESAR 

CAMINHAS, JOSE DANILO JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:MT 12586, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15616/MT, 

GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19205/O, LUCELIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/O, Nerci Nascimento da Silva Júnior - 

OAB:OAB-GO 30.166, Paniago Pereira & Advogados Associados - 

OAB:OAB-MT 487, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 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 – e diante do recebimento dos 

autos em diligência:

1. Burele a autuação com o barbante devidamente trançado;

2. Haja vista, que o réu progrediu de regime e reside na Avenida das 

Palmeiras, n.º 988, Quadra 44, Bairro Novo Tarumã – Tangará da Serra – 

MT, depreque-se conforme determinado f. 857;

3. Renove a intimação da patrona do acusado.

4. Urgência, porque processo em diligência.

Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 170449 Nr: 5452-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GEOVANA NUNES, ALESSANDRO 

PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DA SILVA, JEVERSON DA SILVA 

SILVEIRA, CRISTIANO DANIEL DA SILVA, RUBENS JOSE RIBEIRO, 

DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR, ANTONIO CESAR 

CAMINHAS, JOSE DANILO JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:MT 12586, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15616/MT, 

GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19205/O, LUCELIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/O, Nerci Nascimento da Silva Júnior - 

OAB:OAB-GO 30.166, Paniago Pereira & Advogados Associados - 

OAB:OAB-MT 487, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, intimo a advogado do acusado Cristiano Daniel da Silva, a Dra. 

Lucelia Cristina Oliveira Rondon, para apresentar, no prazo de 08 (oito) 

dias, razões de apelação.

Primavera do Leste-MT, 19 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125059 Nr: 7626-25.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO GALDINO DA SILVA, Cpf: 

05015083416, Rg: 1.940.184, Filiação: Josefa Maria da Conceição, data de 

nascimento: 12/04/1977, brasileiro(a), natural de Joaquim Gomes-AL, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 9683-3849 (leidiane). 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 

JOÃO GALDINO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, às penas 

dos arts. 306, caput, §1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro.Passo à 

dosimetria das penas.A pena prevista para este crime 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, perna esta que torno definitiva, deixando 

de diminuí-la em razão da confissão (CP, art. 65, III, “d”), por tê-la fixado no 

mínimo legal.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 pecuniária, no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.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.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.Desde já, embora o art. 110 do Código Penal determine que a 

prescrição retroativa deva ser analisada depois de transitada em julgado a 

sentença penal condenatória, por questão de economia e celeridade 

processual, desde já passo a analisá-la.Segundo Guilherme de Souza 

Nucci, prescrição retroativa é a prescrição da pretensão punitiva com 

base na pena aplicada, sem recurso da apelação, ou improvido este, 

levando-se em conta prazos anteriores à própria assim, como entre o 

recebimento da denúncia (25/02/2014) até a sentença condenatória 

(14/08/2017), transcorreram mais de 3 anos, necessário se faz o 

reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição retroativa da 

pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade de JOÃO 

GALDINO DA SILVA quanto ao delito encartado no art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro, nos termos dos arts. 110, 109, VI e 107, IV do Código 

Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 31 de agosto de 2017. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de fevereiro 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.: 204201 Nr: 1424-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490
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 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - remeto estes autos para seja 

intimado o advogado do acusado à apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 20 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001806-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO FELDKIRCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA BARCE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001806-23.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 9.175,78; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ENIO FELDKIRCHER Parte Ré: 

EXECUTADO: RAFAELA BARCE Autos nº 1001806-23.2018.8.11.0040 

Vistos etc. DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Preliminarmente, INTIME-SE 

a parte autora para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE a cônjuge da executada, 

se casada for, ou terceiro garantidor, bem como providencie o registro da 

penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos 

dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo 

pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 19 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001502-24.2018.8.11.0040

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:

ABEL CRIVELARO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001502-24.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 23.461,78; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ABEL CRIVELARO JUNIOR Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de ABEL CRIVELARO JUNIOR, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, observo que a notificação extrajudicial da 

parte requerida deixou de ser entregue, uma vez que teria retornado ao 

remente com a informação “Mudou-se”. Como é cediço, em ações desse 

talante, é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de 

constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se 

dar mediante protesto, ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA 

E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR 

MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não 

tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do 

contrato, em virtude da informação de que a ré mudou-se, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento 

dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a 

intimação da devedora por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo 

d e  I n s t r u m e n t o  A I  2 2 4 6 2 0 1 1 3 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) Não 

obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada está 

devidamente constituída em mora verifica-se que não há a comprovação 

efetiva da notificação pessoal do devedor. Ademais, nota-se que a parte 

autora deixou de juntar aos autos comprovante de recolhimento das 

custas processuais devidas. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no 

sentido de comprovar a mora do devedor e recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos 

termos do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 16 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001787-17.2018.8.11.0040

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:

KESLEY ANDRADE LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001787-17.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 21.337,44; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: KESLEY ANDRADE LOPES Vistos etc. Analisando 

detidamente a exordial, verifico que a parte autora deixou de comprovar a 

mora do requerido, bem como de recolher as custas processuais devidas. 

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias em consonância com o acima exposto, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 17 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001903-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE BARBOSA (RÉU)

 

Autos n. 1001903-23.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 
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consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 18 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001938-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLO TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001938-80.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 18 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001471-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001471-04.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 270.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/

[Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HELENA ORTENILA BRANDAO Parte Ré: REQUERIDO: 

VALDECIR CONSTANTE BARBIERI Vistos etc. Cuida-se de ação de 

divórcio consensual formulado por HELENA ORTENILA BRANDÃO e 

VALDECIR CONSTANTE BARBIERI, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Com a inicial 

encartaram-se os documentos de ID. 12379168 e seguintes. Instado a se 

manifestar, o Parquet externou desinteresse em intervir no feito (ID. 

12583827). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, estando elas bem 

representadas, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre HELENA ORTENILA BRANDÃO e 

VALDECIR CONSTANTE BARBIERI, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença homologatória. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, proposto por HELENA ORTENILA BRANDÃO e VALDECIR 

CONSTANTE BARBIERI, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

DISPENSADA a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC/MT inserido pelo Provimento nº 20/2007/CGJ. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO da sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 16 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004731-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

 

Autos n° 1004731.26.2017.8.11.0040 Sentença extinção Vistos etc. 

Cuida-se de Embargos à Execução ofertados por Paulo Eduardo Vedana 

Dutra em face de Amália Marli Segsttatter, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos narrados na inicial (Id. 9842923), instruída com 

documentos (Id. 9842930 e ss). A decisão lançada sob o Id. 9924149 

indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando-se o recolhimento das 

custas processuais. A decisão acima foi objeto de recurso de Agravo, 

tendo sido deferida a medida vindicada para conceder o efeito 

suspensivo, para o fim de determinar o sobrestamento dos Embargos à 

Execução, bem como suspender os efeitos da decisão agravada, até o 

julgamento do mérito do recurso (Id. 10586194). Todavia, no mérito, o 

recurso foi desprovido, tendo sido mantida a decisão de primeiro grau, Id. 

12370577. É o breve relato. Decido. Diante do cenário processual acima e, 

considerando que embora o acórdão tenha transitado em julgado em 

15/03/2018 (Id. 12370577, pág. 16), até a presente data o embargante não 

efetuou o recolhimento das custas processuais devidas, outra alternativa 

não resta a reste Juízo senão a extinção do processo, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso III, IV c.c. art. 290, ambos do NCPC, 

determinando o cancelamento da distribuição. Com fundamento no 

princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12.000,00 

(Doze mil reais), o que faço com fundamento no art. 85, § 8º do NCPC. 

Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em 

Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, 

providencie o arquivamento. Requerido o cumprimento de sentença, 

proceda-se na forma do art. 523 do CPC, alterando a classe dos autos. 

P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 18 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000183-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. C. W. (RÉU)

R. R. C. W. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO)

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

 

Autos n° 1000183.55.2017.8.0040 Vistos etc. Atendendo ao pedido 

formulado pelo MPE e, objetivando alcançar a composição entre as partes 

no que pertine ao direito de visita, designo o dia 26 de Abril de 2018, às 

16:00 horas para tentativa de acordo, bem como oitiva da menor. 

Intimem-se. Ciência ao MPE. Sorriso/MT, 18 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI LIMA SIQUEIRA DOMBROWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

 

1005139-17.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 20 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006698-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VIGANO PICCOLI (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:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1006698-09.2017.8.11.0040 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, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 20 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005684-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK OAB - MT5346/B (ADVOGADO)

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO)

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1005684-87.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 20 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006557-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1006557-87.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 20 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

 

1004523-42.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 20 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004952-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1004952-09.2017.8.11.0040 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, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 20 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61984 Nr: 5276-60.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR LUIS PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5276-60.2010.811.0040 – Código: 61984.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Abril 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.: 123164 Nr: 1293-77.2015.811.0040

 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: BAG(BL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDL&CLM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos n° 1293.77.2015.811.0040 (Cod. 123164)

 Vistos etc.

 Certifique a Secretaria se a parte-ré efetuou o depósito judicial do 

percentual relativo aos honorários periciais que lhe cabe. Não tendo 

efetuado o depósito, intime-a para fazê-lo no prazo de 48hs, sob pena de 

preclusão quanto a prova pericial.
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 Em caso afirmativo, isto é, efetuando a parte-ré o depósito de 50% do 

valor relativo aos honorários periciais, desde já, defiro a liberação de 50% 

em favor do Sr. Perito, devendo a Secretaria expedir o competente alvará 

e providenciar o necessário a ultimação da prova.

 Caso contrário, tornem os autos conclusos para restituição do valor dos 

honorários à parte autora e regular processamento da ação ajuizada, 

independentemente da prova pericial.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Abril 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.: 46918 Nr: 3869-87.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3869-87.2008.811.0040 (Cod. 46918)

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do exequente às fls. 151-152, 

EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme requerido, 

entregando-a ao exequente, mediante traslado, com a respectiva 

intimação da executada de tal providência.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso, 17 de Abril de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5785 Nr: 1294-24.1999.811.0040

 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: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8.350/MT, GERVASIO FERNANDES CUNHA FILHO - OAB:7.005-A

 Autos n. 79/2000 – Código: 5785.

 Vistos etc.

 Ante a justificativa de fl. 390, em substituição, NOMEIO como perito do 

juízo ALDO NUSS, cadastrado no banco de peritos do TJMT, conforme 

ficha cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme decisão proferida às fls. 373/372-v.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 de Abril 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.: 158901 Nr: 8538-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MINHOTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/mt, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14.660/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora 

manifestar-se nos autos cerca do depósito efetuado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 220373 Nr: 18599-71.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CEAGRO AGRICOLA LTDA, BANCO INDUSVAL S/A, C & BI - AGRO 

PARTNERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527/SP, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - 

OAB:10.924/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924, 

RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21.671, THALES DEMARCHI DA 

SILVA - OAB:24131/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE DE LIMA - 

OAB:85028, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EMANUELLE MANDU 

GAIA - OAB:19539, ERIKA DUARTE RIBEIRO - OAB:274.824, MARCELA 

VEDANA MOREIRA - OAB:21660/O

 3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 

13/03/2018)Nessa esteira, rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade ativa 

arguida pelos réus Banco Indusval S/A e C&BI Agro Partiners Ltda.Por fim, 

a ré Agroextra Insumos Agrícolas Ltda alega preliminarmente a inépcia da 

inicial, sob o argumento de que os fatos e os fundamentos jurídicos foram 

expostos de forma genérica.Entretanto, observando-se os termos em que 

a peça preambular restou apresentada, tem-se que os fatos e os 

fundamentos jurídicos estão descritos em conformidade com os requisitos 

legais previstos pela lei processual civil, de maneira que resta também 

afastada a preliminar em questão.Suplantadas as preliminares arguidas, 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado.Desde já, em cumprimento ao disposto no art. 357, II 

e III do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre a 

responsabilidade civil das rés, bem como sobre eventuais danos de ordem 

material e moral e, inclusive, lucros cessantes que as autoras alegam ter 

sofrido, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto, ainda que, os meios de prova 

admitidos em questão serão o documental e testemunhal.Nos termos do 

art. 357, III do NCPC, o ônus da prova deverá observar a regra geral, art. 

373 do CPC.Portanto, dada a complexidade da causa, o valor da pretensão 

das autoras, concedo as partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

querendo, apresentarem suas sugestões quanto a eventuais outros 

pontos controvertidos, especificarem as provas pretendias, ou ainda, 

declinaram eventual interesse no julgamento antecipado da lide.Intimem-se. 

Às providências.Sorriso/MT, 16 de Abril 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.: 189531 Nr: 3825-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DAL SOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORIAL IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR BARBIERI - 

OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 Processo nº 3825-19.2018.811.0040 Código: 189531

Vistos etc.

 Recebo os embargos para processamento.

Defiro a AJG pugnada.

No mais, considerando o teor dos documentos de fls. 13-67, verifica-se a 

necessidade de suspensão das medidas constritivas com relação ao bem 

objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do CPC.

Cite-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar 

a ação (artigo 679, do CPC), devendo ser observado com relação a 

citação o disposto no § 3° do artigo 677 do CPC.

Intime-se.
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 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 17 de Abril 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.: 94543 Nr: 6290-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORIAL IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. TOPOGRAFIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Processo nº 6290-11.2012.811.0040 Código: 94543

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme determinado nos autos em apenso (cód. 189531).

No mais, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

Sorriso/MT, 17 de Abril 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.: 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

 Autos n° 5865.31.2015.811.0040 (Cod. 131001)

 Vistos etc.

 Intimem-se os requeridos para apresentação dos documentos solicitados 

pelo Sr. Perito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de a conduta deles 

ser reputada ato atentatório à dignidade de justiça e aplicação da multa 

respetiva. Apresentado os documentos, prossiga-se com a realização da 

perícia.

 Defiro a liberação de 50% do valor correspondente aos honorários 

periciais depositados nos autos. Expeça-se o competente alvará.

 Da mesma forma, defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo 

Expert.

 No mais, indefiro o requerimento de fl. 149, eis que não o Perito condições 

de responder às indagações apresentadas, já que sequer o trabalho 

pericial foi concluído.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Abril 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.: 51087 Nr: 1338-91.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR GUBERT, ROSANGELA ZILA (ZILIO) 

GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA LEITE FERNANDES DE 

MELLO - OAB:7925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 Autos n° 1338.91.2009.811.0040 (Cod. 51087)

 Vistos etc.

 Em atenção ao princípio do contraditório, intimem-se os executados para 

manifestação quanto ao requerimento de fls. 237/238, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129154 Nr: 4858-49.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico e dou fpe que revendo os presentes autos constatei que, tendo 

em vista que não houve a publicação da r. sentença proferida, a certidão 

de trãnsito em julgado deve ser desconsiderada, motivo pelo qual faço a 

publicação da sentença neste ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129154 Nr: 4858-49.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GUIMARAES FERREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO a 

inexistência das dívidas que ensejaram a negativação do nome/CPF do 

requerido, no valor de R$ 533,58 (quinhentos e trinta e três reais e 

cinquenta e oito centavos) e R$ 357,38 (trezentos e cinquenta e sete reais 

e trinta e oito centavos) e, CONDENAR o requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao requerente, a título de danos 

morais, devidamente corrigidos desde a presente data (súmula 362 do 

STJ) e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, do 

CC/08; c/c Súmula 54 do STJ).Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Nos termos do parágrafo único do art. 

85 do CPC, CONDENO o requerido no pagamento das custas, demais 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o disposto no art. 

85, §2º do CPC.No tocante a sucumbência, não sendo requerida a sua 

execução no prazo de 06 (seis) meses, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

os autos.Em relação às custas processuais devidas, PROCEDA-SE na 

forma da CNGC/MT e legislação pertinentes, INTIMANDO-SE o requerido 

para proceder o recolhimento e, caso não o faça no prazo legal, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHE-SE o processo ao arquivo, anotando-se a 

pendência às margens da distribuição.DECLARO esta publicada com a 

entrega na Secretaria da 1ª Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 22 de Agosto de 2017.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 189656 Nr: 3896-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: ALAIR RODRIGUES, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 REPUBLICANDO: Neste diapasão, todos os encargos (multa, juros, 

correção monetária) cujo termo seja posterior ao pedido de recuperação 

judicial devem ser extirpados, nos termos do artigo 9º, II, da Lei de 

Recuperação Judicial, sem qualquer ofensa à coisa julgada 

trabalhista.Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a 

providência acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da 

inclusão.Após, INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem 

quanto à inclusão, também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo 

insurgência e estando o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o 

presente incidente com as baixas e anotações de praxe. Caso contrário, 

concluso os autos para decisão.Às providências.Sorriso/MT, 17 de Abril 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109277 Nr: 1656-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA REIS DE ARAÚJO E 

SILVA - OAB:23715/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1656.98.2014.811.0040 (Código 109277)

 Vistos etc.

 Com fundamento no art. 672 do CPC, defiro o processamento do 

inventário dos bens deixados por José Vilmar Rambo, cumulativamente 

nestes autos.

 Nomeio como inventariante de ambos o Sr. Lucas Branhanm Floriano 

Rambo, face o óbito do inventariante inicialmente nomeado. O inventariante 

ora nomeado deverá ser intimado da nomeação, para prestar, dentro de 

cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo (art. 617, parágrafo único, NCPC).

 No mais, concedo o prazo de suspensão de 30 (trinta) dias, conforme 

requerido. Decorrido o mesmo, intime-se o inventariante para providenciar 

o regular processamento do presente inventário.

 Cumpra-se, procedendo-se as anotações pertinentes junto ao C. 

Distribuidor, Apolo e Capa dos autos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 de Abril 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.: 1235 Nr: 615-58.1998.811.0040

 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): SELITO LUIZ FERRARI, ORESTILE JOSÉ 

BEVILAQUA, ULISSES PAULINO CASARIN, MARLENE F CASARIN, 

NOIRTON JOSÉ BEVILAQUA, URSULA MARIA BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CÂNDIDO DA SILVA - 

OAB:102-B/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - OAB:18.603B, 

Gislaine Crispim de Farias Cruz - OAB:16988, JAIR CARLOS 

CRIVELETTO - OAB:4917/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 615-58.1998.811.0040 – Código: 1235.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão, conforme requerido às fls. 86/87.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, mediante as anotações 

pertinentes.

 DECORRIDO o prazo de suspensão, INTIME-SE o credor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Sem prejuízo do acima determinado, procedam-se as anotações 

necessárias a fim de que as intimações sejam destinadas à Advogada 

indicada na petição supramencionada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 de Abril 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.: 82055 Nr: 921-70.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO MAGGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 921-70.2011.811.0040 – Código: 82055.

 Vistos etc.

 Ante a concordância do credor (fl. 424), DEFIRO a baixa da averbação 

premonitória constante na matrícula n. 9.239 (AV. n. 14).

 No mais, em que pese a manifestação do exequente de fls. 420/422, não 

consta dos autos a certidão negativa de intimação.

 Ademais, em análise detida aos autos, verifica-se que embora a citação 

tenha se dado na Comarca de Cuiabá/MT (fls. 263/266), o endereço do 

executado Luiz Crivilatti consta como sendo em Brasília/DF.

 Aliado a isso, em consulta aos autos da missiva expedida (n. 

14584-73.2017.811.0041 – Código: 1229288), extrato em anexo, 

verifica-se que o Juízo Deprecado já realizou busca de endereço do 

executado junto aos órgãos conveniados, tendo, inclusive, sido expedido 

novo mandado de intimação.

 Assim, AGUARDE-SE a devolução da missiva expedida.

 Oportunamente, em sendo o caso, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98630 Nr: 1202-55.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Código Apolo nº: 98630.

Vistos, e etc.

Considerando que não houve manifestação da parte autora acerca da 

decisão de fl. 217, conforme certidão de decurso de prazo de fl. 219, 

ARQUIVEM-SE o vertente feito, procedendo-se às baixas e anotações 

devidas.

Sorriso/MT, 17 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47645 Nr: 4588-69.2008.811.0040

 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: CLAUDINEI REIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL

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

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Código Apolo nº: 47645.

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80783 Nr: 118-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCFEIRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, JULIANA CARVALHO STELLA - OAB:9897/MT, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Código Apolo nº: 80783

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para requerer o que 

entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 18 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105665 Nr: 8750-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMT, LCMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A, XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - OAB:13697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 8750-34.2013.811.0040

Código Apolo nº 105665.

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de busca de endereço de fl. 58, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o atual 

endereço do requerido, ou mesmo, comprove o esgotamento das 

diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas as medidas 

judiciais pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 16 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 5627-96.2011.811.0040

 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): AMARILDO DA SILVA CHAVES, ELOI LUIZ 

SGANZERLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 5627-96.2011.811.0040

Código Apolo nº 86206.

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de busca de endereço de fls. 102/104, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o atual 

endereço do requerido, ou mesmo, comprove o esgotamento das 

diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas as medidas 

judiciais pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 16 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002898-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO DAROIT (AUTOR)

VALDIR DAROIT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002898-70.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 191.279,24; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO (92)/[DESPEJO POR 

DENÚNCIA VAZIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDIR 

DAROIT, ELPIDIO DAROIT Parte Ré: RÉU: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos, e etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo e 

consequente extinção pelo pagamento da obrigação (id nº 12608296). É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença, fazendo-o com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada (id nº 12608296). Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 20 de abril de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002832-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca na petição do 
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Requerido no id. retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALVARENGA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CIACCO GREGORIO - ME (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 06 de JULHO de 2018, 

às 09 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006085-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

e a reconvenção, apresentada pelo requerido, no prazo lçegal.

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

Processo Número: 1005091-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. M. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001996-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCANGELO PIOVEZAN (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145080 Nr: 1467-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ZAMPIERI FILHO, APOLONIA BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALDENIR DOS SANTOS, RAFAEL 

BORGES CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, GUSTAVO TONEL KOBER - OAB:9670-A/MT, KARINA 

ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para informar conta bancária para a transferência do 

valor depositado em Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97807 Nr: 300-05.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para que se manifeste em 05 (cinco) dias se deseja ou 

não a conversão da presente demanda em ação executiva, conforme lhe 

faculta o art. 4º do Dec. Lei 911, alterado pela Lei n. 13.043/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136959 Nr: 9056-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI RAFALSKY NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão, auto de penhora e 

avaliação de fls. 91/93, que poderá ser acessada na íntegra pelo site 

www.tjmt.jus.br, devendo requerer o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias, BEM COMO, para efetuar o depósito do complemento da 

diligência no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Complementação de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142242 Nr: 11784-46.2015.811.0040

 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: CACILDO VAZ SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho de fl. 59/60, que designei o dia 06 de JULHO de 

2018,  às 10 horas,  para rea l ização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121712 Nr: 390-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYSER E SERAGUCI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU EDVINO SCHEFEEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122330 Nr: 804-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES VITA

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

OAB:8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o requerido às 88 e determino que a Ilustre Gestora proceda ao 

necessário para a restrição judicial de transferência, licenciamento e 

circulação do veículo objeto da ação.

 Após, intime-se o exequente, para requerer o que de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122613 Nr: 975-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINA ROVEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO ROVEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração ofertados por VITALINA ROVEDA, 

em face da decisão proferida às fls. 69, alegando que houve omissões e 

contradições do juízo, notadamente no que diz respeito à determinação 

juntada do comprovante original de recolhimento do valor da diligência.

Sem contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas à 

determinação de apresentação do comprovante original do valor da 

diligência, entendo que assiste razão à parte embargante.

Isso porque, compulsando detalhadamente os autos, verifico que, de fato, 

houve o depósito do valor da diligência, sendo dispensável a 

apresentação do comprovante original, mormente, pela aplicação do 

provimento 26/2014 do CM, o qual instituiu o peticionamento eletrônico via 

PEA.

Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO para tornar sem efeito a determinação de apresentação do 

comprovante original do pagamento do valor da diligência.

No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93590 Nr: 5099-28.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC DE CASTRO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA GALINDO DIAS - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o esboço de partilha de fls. 

107/126, referente aos bens deixado pelo falecimento de Raimunda 

Galindo Dias e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

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

Civil.Atribua-se a Sra. Gestora a partilha dos quinhões entre o cônjuge 

meeiro e os herdeiros, consignando a constituição de usufruto, 

ressalvados erros, omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda PúblicaAnte a apresentação das certidões 

negativas de débitos tributários, expeça-se o formal de partilha e/ou carta 

de adjudicação.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 2790-10.2007.811.0040

 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: MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCAS DA SILVA - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o esboço de partilha de fls. 

29/32, referente aos bens deixado pelo falecimento de José Lucas da 

Silva e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Atribua-se 

a Sra. Gestora a partilha dos quinhões entre a meeira e o herdeiro, 

ressalvados erros, omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda PúblicaAnte a apresentação das certidões 

negativas de débitos tributários, expeça-se o formal de partilha e/ou carta 

de adjudicação.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56999 Nr: 853-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA DE SOUZA E SILVA POSSAMAI, RDSES, NOILI 

APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERNANDES FRANÇA E SILVA - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o esboço de partilha de fls. 
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37/40, referente aos bens deixados pelo falecimento de Ronaldo 

Fernandes França e Silva e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Atribua-se a Sra. Gestora a partilha dos quinhões entre 

os herdeiros, na forma da partilha apresentada no feito, ressalvados 

erros, omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, sobretudo, da 

Fazenda PúblicaAnte a apresentação das certidões negativas de débitos 

tributários, expeça-se o formal de partilha e/ou carta de adjudicação.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80445 Nr: 5789-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE RODRIGUES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ALVES DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LARA GALGANI DE MELO VON DENTZ - 

OAB:10690-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por Solange Rodrigues Pires, 

devidamente qualificada nos autos, em relação aos possíveis bens 

deixados pelo falecimento de Isaías Alves Da Silva.

Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 08/18. Nomeado 

inventariante (fl. 20), apresentou as certidões negativas da fazenda 

municipal, estadual e federal (fls. 22/25), relatando a existência de filho 

menor e pugnando pelo reconhecimento da união estável post mortem.

Entrementes, após o indeferimento do pedido de reconhecimento da UE, a 

inventariante requereu a extinção do inventário negativo, tendo em vista 

que o reconhecimento da união foi admitido na justiça do trabalho.

Instado, o MPE manifestou favorável ao pedido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Com efeito, a extinção sem resolução de mérito em ação de inventário é 

situação peculiar e constitui exceção, notadamente por evolver interesses 

das fazendas públicas, cujo direito é irrenunciável.

 Contudo, no caso em tela, verifico que a inventariante acostou aos autos 

as certidões negativas em nome do de cujus, assim como declarou a 

inexistência de bens a inventariar, estando, portanto, resguardado os 

interesses dos entes federados, razão pela qual a extinção do feito, é 

medida que se impõe.

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

processo, som resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas devidas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129549 Nr: 5089-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FECFDEBSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO em face de CARLA ELISA TEDESCO 

FERREIRA, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, e estão representadas por 

advogado constituído, não identificando qualquer indicativo de vícios no 

consentimento, razão pela qual a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente 

execução até o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922, 

caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte exequente, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento.

Custas nos termos do acordo.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187021 Nr: 2313-98.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRY POSSAMAI, GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, 

ADRIANA KRASNIEVICZ POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B

 RECEBO a inicial, uma vez que presentes os requisitos dos artigos 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil. Considerando que o valor das 

custas e taxa judiciária será expressivo (fls. 13), nos termos do art. 98, § 

6º, do CPC/15, c/c artigo 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC, DEFIRO o 

recolhimento das custas judiciais pelos embargantes em até 06 (seis) 

parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação nos 

autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá, em tese, importar no indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. ENCAMINHE-SE cópia da 

presente decisão por email ao Departamento de Controle e Arrecadação, 

no endereço dca@tjmt.jus.br, para acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento, conforme Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux. Passo à análise da tutela de urgência pleiteada na 

inicial. Os presentes embargos decorrem da averbação premonitória 

realizada junto ao imóvel matriculado sob o nº 268 do CRI desta Comarca, 

na ação de execução de Código nº 32609, apensa a este feito. Pois bem. 

Inobstante os documentos de fls. 56/57 e 59/60, entendo que a falta de 

registro do título translativo no registro de imóveis implica na conclusão 

lógica de que os alienantes ainda são proprietários do imóvel, razão pela 

qual não há qualquer óbice à realização de averbação premonitória à 

margem da respectiva matrícula. Destaco que, consoante o art. 1.245 CC, 

"transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis", e que, "enquanto não se registrar o 

título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel" 

(art. 1.245, § 1º, CC)... Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. CITE-SE a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (art. 679 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111014 Nr: 3131-89.2014.811.0040

 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: ANGELA NAYARA AGUIAR ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX HOFFMAN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca do laudo juntado às fls. 76/78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 104962 Nr: 8027-15.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR PAULO CAPITANIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA DAS DORES S. LEÃO - ME - 

SUPERMERCADO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1.792-A

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de:1. Declarar a inexistência e a inexigibilidade 

do débito imputado na inicial, relativamente ao contrato 

0748081200111112, cheque de n. ANM001111, da agência 0812, conta 

bancária 00034-5, de titularidade do autor, determinando-se a exclusão de 

seu nome do cadastros de inadimplentes pela aludida dívida.2. Condenar a 

empresa requerida LAZARA DAS DORES S. LEÃO – M.E. ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor 

da parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).Condeno, ainda, a empresa 

requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123284 Nr: 1365-64.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA, ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687 OAB/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral de acordo formalizado nos autos da 

ação de execução perante a 1ª Vara Cível desta Comarca (nº 

2176-63.2011.811.0040, código nº 83185), que envolveu o contrato objeto 

desta ação monitória, proposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A, em face de ZILMAR MATTANA e ADRIANO MATTANA, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes requereram a extinção e arquivamento do 

processo em razão do cumprimento da obrigação.

 Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas, se houver, na forma pactuada entre as partes, observando-se, 

em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46967 Nr: 3895-85.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA, SUELI MARILDE DENTI, 

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral de acordo, proposta por BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A, em face de ADRIANO MATTANA e outros, 

todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes requereram o desarquivamento, bem como 

a extinção do processo em razão do cumprimento da obrigação, na forma 

do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Desta forma, defiro o pedido de fls. 243.

Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II e III, do Código de Processo Civil.

 Custas na forma pactuada.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99343 Nr: 1960-34.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ELIAZAR FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO NORDESTE, ASSOCIAÇÃO SANTA 

TEREZINHA - REPRES.ARIOSVALDO SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: isael bernardo de oliveira - 

OAB:6.814, PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE - OAB:36.165/DF

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito da presente demanda, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de:1. 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito imputado na petição 

inicial, com relação ao autor FRANCISCO ELIAZAR FURTADO, 

relativamente ao contrato n° 1A400512001002.2. CONDENAR o requerido 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte 

requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 

CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ).3. DETERMINAR a exclusão e o 

cancelamento da inscrição do nome do requerente em órgãos de proteção 

a o  c r é d i t o ,  p o r  d é b i t o s  o r i u n d o s  d o  c o n t r a t o  n ° 

1A400512001002.Condeno, ainda, a parte requerida Banco do Nordeste 

do Brasil S/A ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, e artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença, 

arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29641 Nr: 4060-40.2005.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO GUBERT - ESPÓLIO, RONALDO GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos 

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

vencida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, 

os últimos arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do NCPC.Havendo recurso de apelação, oportunize a 

apresentação de contrarrazões, após remeta-se os autos ao E. TJ, para 

processar e julgar.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO
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Processo Número: 1001771-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU SPIERING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001771-63.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 703.693,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EMBARGANTE: ROMEU SPIERING Parte Ré: EMBARGADO: PAULO 

EDUARDO VEDANA DUTRA VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 

674 e 677 do NCPC o seguinte: “Art. 674. Quem, não sendo parte no 

processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 

poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos 

de terceiro”. “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” E quanto à tutela de 

urgência, assim dispõe o art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Os 

presentes embargos decorrem da decisão proferida na ação de execução 

n, 1000878-72.2018.811.0040, que deferiu liminarmente o arresto "de 

715.620 kg, correspondente a 11.927 sacas de soja, que se encontra 

depositado, em nome do devedor, no armazém da propriedade do 

executado ou pendente de colheita na área denominada na Fazenda 

Aurora, de propriedade do executado", expedindo-se carta precatória 

para a comarca de Tapurah/MT para o cumprimento da ordem. Alega o 

embargante, em síntese, que em cumprimento a carta precatória em 

questão, foi arrestada a quantia de 12.534,5 sacas de soja, de 60 kg cada 

(Id 12735759) que lhe pertence em razão do contrato de arrendamento 

celebrado com o devedor na data de 21/12/2017 (Id 12637015). Para a 

comprovação de suas alegações, juntou ao feito cópia de notas fiscais e 

comprovantes de transporte de insumos para plantio da soja e 

declarações de prepostos que transportaram os produtos. Por outro lado, 

o embargado Paulo Eduardo Vedana Dutra, manifestou no Id 12815403, 

informando a existência de mais um contrato de arrendamento celebrado 

entre o embargante e o devedor Edilson, no qual estabelece o pagamento 

anual de 23.600 sacas de soja, sustentando, com isto, "que do produto 

que estava armazenado na Fazenda, ao menos esse montante pertence 

ao Sr. Edilson". Pois bem. Inobstante as alegações do embargante de ser 

arrendatário do escritório, cantina, alojamento e armazéns instalados na 

Fazenda Aurora, onde foi cumprida a medida constritiva deferida no feito 

executivo, sendo de sua propriedade, portanto, todo grão arrestado 

através da carta precatória expedida para a Comarca de Tapurah, verifico 

que, em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Em primeiro 

lugar, verifico que a carta precatória expedida para Comarca de Tapurah 

ainda não retornou a este juízo, sendo que o embargante também não 

comprovou que a medida constritiva, de fato, já foi integralmente cumprida, 

com a certidão do oficial de justiça que, de praxe, especifica qual a 

quantia de soja localizada no armazém, bem como a quantidade arrestada. 

Além disto, havendo dúvida acerca do crédito oriundo dos dois contratos 

de arrendamento que teria o embargado Paulo junto ao embargante, 

entendo que não restou evidenciado a probabilidade do direito alegado, ou 

seja, em juízo de cognição sumária, não ficou demonstrado que a soja que 

teria sido arrestada pertence exclusivamente ao embargante. Diante disto, 

e considerando que para o cumprimento da liminar de arresto foi exigida 

caução, entendo necessária maior dilação probatória para análise das 

alegações do embargante, razão pela qual o indeferimento do pedido 

liminar é medida que se impõe. A propósito, vejamos os julgados abaixo: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

LIMINAR INDEFERIDA - PRELIMINAR - DESERÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

EXECUÇÃO - PENHORA - ÁREA DE MILHO EM PÉ – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL 

ENTRE DEVEDORES E ACIONISTA DA EMBARGANTE - MATÉRIA QUE 

NECESSITA DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA- RECURSO DESPROVIDO. 

Não há que se falar em deserção do recurso quando este foi protocolado 

no plantão (sábado), uma vez que nos sábados, domingos e feriados não 

há expediente no judiciário, cujo preparo deverá ser recolhido no primeiro 

dia útil. Não se coaduna com a análise perfunctória do agravo de 

instrumento quando se faz necessária ampla e profunda dilação 

probatória a fim de aferir a legalidade da penhora e dos negócios jurídicos 

realizados entre devedores e a embargante, muito mais ainda quando os 

primeiros são acionistas da segunda, os quais realizaram inúmeras 

operações, dentre as quais um contrato de arrendamento rural, cuja 

licitude somente será possível comprovar com a instrução do feito. 

Ausente a verossimilhança do direito invocado, mantém-se o indeferimento 

da liminar em embargos de terceiro" (TJMT, AI 70027/2013, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) - 

destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Diante da 

apresentação espontânea de contestação pelo embargado (Id 12815403), 

declaro-o citado. Intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação. Após, conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000024-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BIANCHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000024-78.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 149.672,49; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DIRCEU BIANCHIN Parte Ré: 

RÉU: FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME VISTOS. 1. Sem 

maiores delongas, verifico que o presente feito comporta imediata 

extinção, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas 

iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi 

regularmente intimada e advertida a recolher as custas iniciais e a taxa 

judiciária, mas quedou-se inerte. 2. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual 

Código de Processo Civil que “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”. Desta maneira, é 

medida de rigor o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do 

feito, sem exame do mérito. 3. Ante o exposto, levando-se em conta que a 

parte autora não efetuou o recolhimento das custas iniciais e respectiva 

taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO 

O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, 

inciso X, do Código de Processo Civil vigente, determinando o 

cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação 

junto à Central de Distribuição. 4. Sem condenação em honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e 

termos da presente ação. 5. Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. 

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005652-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA WILLMS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERRONATTO (EXECUTADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005652-82.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 182.758,35; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[EXECUÇÃO CONTRATUAL, ESPÉCIES DE 

CONTRATOS, LOCAÇÃO DE MÓVEL]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CONSTRUTORA WILLMS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE, PEDRO FERRONATTO 

Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005884-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERALUCIA COLOMBO PALHARI (AUTOR)

ONILDO APARECIDO PALHARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005884-94.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 59.273,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ONILDO APARECIDO PALHARI, VERALUCIA COLOMBO 

PALHARI Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005693-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA EMILIA NUERNBERG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005693-49.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CASSIANA EMILIA NUERNBERG Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Tendo em vista a decisão proferida no IRDR n. 85560/2016, 

DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO até o deslinde da 

controvérsia junto ao TJMT. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000129-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES LIMA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000129-55.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 90.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RODRIGO GOMES 

LIMA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Especifiquem 

as partes as eventuais provas que pretendam produzir, JUSTIFICANDO 

SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide. Após, manifeste-se o MPE. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004363-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FERNANDES DE SOUSA (AUTOR)

ERISVAN MOREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004787-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDA LEMANSKI COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004134-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA MARIA KRZYZANSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002532-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MAZUREK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003944-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 177 de 636



Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002394-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SCABORO RAIMUNDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003632-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENARO GIMENES BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DREILICH DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003631-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003576-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL CORDEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002469-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ELIAS DELGADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005939-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005978-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO BARP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006602-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES RODRIGUES (AUTOR)

G. R. D. N. (AUTOR)

G. R. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR LUIZ DILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 
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parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOAO SUZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMARINA SILVA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASENATE LEIA GIASSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001023-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ZEFERINO CHENET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003803-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA MARIA DE FREITAS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003339-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIRLEI DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO)

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006525-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINDO CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do requerido 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA CERCENA (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)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DAMARAT SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN NEIVA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000359-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBINO SCHIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DE QUADROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE LURDES CAUMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MORESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HAMMERSCHMITT IMMICH OAB - SC36080 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001085-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 160614 Nr: 9482-10.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, CLEUDIR POLETTO, NELSON LUIS 

PICOLLI, MARCIO LUIZ DE ABREU, LUIZ ALBERTO FRITSCH
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Condeno 

os embargantes no pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa, nos termos art. 85, 

§2º, do NCPC, observando-se que a referida verba será acrescida no 

valor do débito principal, diante do disposto no §13º do diploma acima 

transcrito.Após o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente 

sentença para os autos em apenso, prosseguindo-se a execução, e, na 

sequência, arquivem-se com as baixas necessárias anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 19341 Nr: 3300-62.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADELUZ COMÉRCIO E INDUSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, MAURO CÉSAR LARA DE BARROS - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE PIRES - 

OAB:7679/MT

 (...) Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL 

NORMA ADJETIVA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - 

ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração 

possui a função integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, 

obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento 

do recurso exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, 

impõe-se sejam desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 

5836/2016. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 

15/04/2016). Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135064 Nr: 7988-47.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, MARCELO LINCOLN ALVES DA SILVA, LANDER PIAZZA, 

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, DAVID DE OLIVEIRA, MARCOS 

ANTONIO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, Evandro Santos da 

Silva - OAB:5.726-B

 (...)DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS 

EM NOME DOS EXECUTADOS, nos termos do art. 854, caput, do 

NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, 

através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos 

autos cópia da operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, 

independentemente de auto de penhora, INTIMEM-SE OS EXECUTADOS, 

podendo os mesmos 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 187774 Nr: 2779-92.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, inviável a suspensão da execução.Da mesma forma, as 

causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário derivam das 

hipóteses expressamente previstas em lei (artigo 141, do CTN), sendo 

aquelas constantes no rol do artigo 151, do CTN, nas quais não se 

amoldam o presente caso, mesmo o contido no inciso V, do dispositivo 

legal citado, em razão do entendimento pacificado do STJ, inclusive via 

Recurso Repetitivo, a respeito da necessidade de depósito integral do 

débito fiscal para suspensão da exigibilidade, a saber: “PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO 

PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. A propositura de ação anulatória 

de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio 

previsto no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, (...) 2. (...). Tal 

obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda 

Pública de propor a execução fiscal (grifo nosso). Recurso extraordinário 

não conhecido." (RE 105552, Relator Min. DJACI FALCAO, Segunda 

Turma, DJ 30-08-1985) 3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, 

da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas 

mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o 

ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante a jurisprudência pacífica 

do E. STJ. (...) 4. (...) 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ – 1ª 

Seção. REsp 962.838/BA. Rel. Ministro Luiz Fux, J. 25/11/2009, DJe 

18/12/2009)Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS 

EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento 

da execução, nos termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do 

NCPC.Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 

dias (art. 17, da Lei 6.830/80).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 138151 Nr: 9715-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador SÍRIO PINHEIRO DA SILVA, endereço: Rua Zulmira canavarros, n. 

26, Centro Norte, Cuiabá/MT, tel: (65)3621-1238 e (65)99981-3264, 
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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).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 300,00 

(trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do 

valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) 

os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços 

prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, em 

razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Apresentados os 

quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar 

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).(...)Deverá o perito judicial 

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, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129580 Nr: 5108-82.2015.811.0040

 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: SILVIO LUIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador SÍRIO PINHEIRO DA SILVA, endereço: Rua Zulmira canavarros, n. 

26, Centro Norte, Cuiabá/MT, tel: (65)3621-1238 e (65)99981-3264, 

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).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 300,00 

(trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do 

valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) 

os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços 

prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, em 

razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Apresentados os 

quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar 

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).(...).Deverá o perito judicial 

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, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 126353 Nr: 3226-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER ADOLFO ALTENBURGER, ERICA MARIA 

ALTENBURGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, suscitando 

erro material na certidão de fl. 61 que atestou o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos, ao argumento de que não houve intimação 

pessoal da Procuradoria após a sentença, mas tão somente em 

27/02/2018, quando do cumprimento da sentença. No mais, suscita 

omissão na sentença proferida nos autos, sob a alegação de que foram 

os próprios embargantes quem deram causa ao erro do Estado na 

inclusão dos mesmos no polo passivo da execução fiscal, na medida em 

que não observaram seu dever legal de proceder as alterações 

contratuais, perante o cadastro de contribuintes da SEFAZ, motivo pelo 

que seriam devidos honorários de sucumbência em benefício da PGE.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, impende pontuar que, ao contrário do alegado pela 

Fazenda Pública, após a sentença proferida nos autos, houve a remessa 

destes, bem como da execução fiscal correlatada (n. 85011), à 

Procuradoria da Fazenda Estadual, em 02/05/2016, com o retorno dos 

autos à Secretaria em 08/07/2016.

Tanto é verdade que a Procuradoria, inclusive, peticionou nos autos da 

execução fiscal correlatada (n. 85011), em 15/06/2016, pugnando pela 

suspensão daquele feito, para pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento de mandado.

Sendo assim, correta a certidão de trânsito em julgado de fl. 61.

Mesmo se assim não fosse, não seria o caso de anulação do processo, 

mas mera aplicação da regra do art. 272, § 8º, do NCPC.

Assim, considerando que os embargos foram interpostos 

INTEMPESTIVAMENTE, visto que houve a intimação pessoal da 

Procuradoria Estadual da sentença proferida nos autos e o trânsito em 

julgado da mesma (fl. 61), NÃO CONHEÇO DOS MESMOS.

Após preclusão, expeça-se RPV dos honorários advocatícios executados 

à fl. 66, nos termos do art. 535 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92382 Nr: 3959-56.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMARA SILVEIRA DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.131, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$1.200,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 90076 Nr: 1706-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MARIA GIACOMINI BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 
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pelo executado às fls.175, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$500,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 178011 Nr: 7852-79.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sobre o documento de fls. 131-v, manifeste-se o embargante, no prazo de 

cinco dias.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para, no prazo de dez dias, especificar 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão 

e julgamento antecipado da lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 169505 Nr: 3071-14.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSÉ CARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação de fl. 14, de que não são devidos honorários 

advocatícios em favor da União nos embargos à execução fiscal, pois os 

mesmos já estariam contemplados no encargo de 20% do Dec. Lei n. 

1.025/69, cobrado na execução fiscal, revogo a condenação do 

embargante em honorários de sucumbência, constante no primeiro 

parágrafo da decisão de fl. 13.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 187830 Nr: 2819-74.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO IRAN DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO IRAN DE SOUZA BRITO - 

OAB:7.346, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) sendo necessário registrar que a eventual impenhorabilidade dos 

bens eventualmente constritos, também, não tem o condão de suspender 

o regular trâmite da execução fiscal, mas tão somente suspender os atos 

expropriatórios do bem enquanto não definida a questão. Ademais, a 

inscrição em dívida ativa não se afigura hipótese de periculum in mora, 

tratando-se de exercício regular de direito da exequente para constituição 

do seu crédito tributário possibilitando a cobrança judicial, na qual o 

executado poderá utilizar todos os mecanismos inerentes à efetivação de 

sua defesa.Da mesma forma, a possibilidade de inscrição no SERASA não 

é motivo para atribuição de efeito suspensivo nos embargos e, 

consequentemente, sustação das medidas constritivas. Quiçá, poderia 

subsidiar pedido de tutela de urgência para retirada do nome dos órgãos 

restritivos, demonstrando o preenchimento dos requisitos para tanto. 

Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo. 

Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.Intime-se o embargado 

para apresentar impugnação no prazo de 30 dias (art. 17, da Lei 

6.830/80).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 130903 Nr: 5822-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA FABIANA BAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador SÍRIO PINHEIRO DA SILVA, endereço: Rua Zulmira canavarros, n. 

26, Centro Norte, Cuiabá/MT, tel: (65)3621-1238 e (65)99981-3264, 

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).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 300,00 

(trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do 

valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) 

os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços 

prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, em 

razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Apresentados os 

quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar 

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).(...).Deverá o perito judicial 

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, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61043 Nr: 4336-95.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELCI FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

148 e 151, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 148.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 41591 Nr: 4419-19.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELVIRA DA SILVA LOPES BIELESCKI, JOSÉ BIELESCKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

164 e 167, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 164.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108425 Nr: 927-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO LUIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

125-126, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 125.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 45911 Nr: 2833-10.2008.811.0040

 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: MARIA ISABEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

134 e 137, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 134.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 36389 Nr: 5504-74.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO SOARES AMARAL, GERALDA FERREIRA DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

207 e 210, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 207.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 43913 Nr: 791-85.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECI SILVA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, PATRÍCIA MARTENS - OAB:10.107-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

181 e 184, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 181.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93213 Nr: 4755-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

198-199, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 198.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 26500 Nr: 1027-42.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GEBHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:MT- 3 779-MT

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

237 e 241, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 237.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 86066 Nr: 5475-48.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

240, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 240.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53609 Nr: 3910-20.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

221-222, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 222.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 35014 Nr: 4127-68.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRISO SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, JOVANE 

DALSÓQUIO - OAB:10289, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA - 

OAB:PROC-ESTADUAL

 Vistos etc.

Compulsando o pleito retro, verifica-se que o requerente solicita a 

devolução do prazo recursal, na integralidade, tendo em vista que, embora 

publicada a decisão de fls. 559-560 no Diário da Justiça, o requerente não 

teve conhecimento integral do comando judicial e a permanência do feito 

em carga para o perito judicial poderia causar-lhe prejuízo.

Analisando os dados disponibilizados no Sistema Apolo, a decisão foi 

publicada no Diário da Justiça, DJE nº 10219, na data de 16/03/2018, 

ocasião em que o feito foi remetido em carga para o perito judicial, bem 

como o prazo para recurso iniciou-se no dia útil subsequente, isto é, em 

19/03/2018, retornando à Secretaria desta Vara em 27/03/2018.

 Assim, quanto à decisão de fls. 559-560, nos termos do art. 272, § 9º, do 

NCPC, devolvo ao requerente o prazo recursal integral, eis que após o 

retorno dos autos, não houve nova intimação do exequente.

 Sem prejuízo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem-se quanto à proposta de honorários de fls. 561-563.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE PAIVA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2.0 HOTEIS PIRACICABA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001890-58.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: JOYCE PAIVA CASTILHO REQUERIDO: 2.0 HOTEIS 

PIRACICABA LTDA. I - Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de maio 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: 1004742-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (REQUERIDO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1004742-55.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: GIOBALDO DIAS DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, SECRETARIA DE ESTADO DE 

SEGURANCA PUBLICA I - Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 22 de maio 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, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Número do Processo: 1003124-12.2016.8.11.0040, : Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. REQUERENTE: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS I - 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 22 de maio de 

2018, às 17h. 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, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 
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antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no 

mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei 

nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003484-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY CLEMENTE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS SANTOS DA MOTA (EXECUTADO)

 

Intimação da patrona da parte autora, para manifestar-se acerca da 

certidão da Srª Meirinha (Id. 9502105), requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004588-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1004588-37.2017.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000437-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

 

Processo: 1000437-91.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004588-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1004588-37.2017.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 20 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 3367-22.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA LEOPOLDO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 Intimação (Depositar Honorário)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 55/2007 - CGJ, bem como do artigo 203, §4º do novo CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte exequente para se 

manifestar acerca da penhora realizadas nos autos às fls.229/230, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso 

- MT, 19 de abril de 2018.

 Escrivã(o)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004742-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1004742-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GIOBALDO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA I - Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 22 de maio 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, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no 

mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei 

nº 9.099/95.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1003124-12.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS I - Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 22 de maio de 2018, às 17h. 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 
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intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184580 Nr: 554-02.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO BRESSAN DA ROCHA, 

DONATILA SANTOS FERREIRA, ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO, 

DAIANA MARQUES CORREIA, GESSICA MARTINS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Compulsando os autos, precisamente o teor da certidão de fl. 173, é 

possível verificar que os acusados Antonio Marcos do Nascimento, 

Donatila Santos Ferreira e Gessica Martins Moreira, encontram-se em local 

incerto e não sábio.

Diante disso, determino o desmembramento do feito em relação aos réus 

alhures citados, certificando-se o número dos novos autos que se 

formarão, seguindo normalmente estes em relação aos acusados João 

Pedro Bressan da Rocha e Daiana Marques Correia.

No mais, considerando a apresentação da defesa preliminar às fls. 

105/106 e 175/176 sem qualquer matéria preliminar, designo Audiência de 

Instrução para oitiva das testemunhas de acusação e defesa e 

interrogatório dos réus para o dia 15 de maio de 2018, às 14h30m.

Intimem-se/requisitem-se os acusados.

 Intime-se o i. Advogado.

Ciência ao MP e a DPE.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 8 e 107. 

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.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103328 Nr: 6331-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALAS NEGRETE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT

 Processo nº. 6331-41.2013.811.0040.

Código nº. 103328.

Ação Penal.

Vistos etc.

Considerando que tanto acusação, quanto defesa supriram redação dada 

pelo art. 422 da Lei 11.689/08, dou seguimento ao feito.

 Uma vez preparado o processo e, inexistindo nulidades a serem sanadas, 

tampouco diligências a serem realizadas, DETERMINO que o acusado 

WALAS NEGRETE SANTOS seja submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri, na Sessão designada para o dia 04 de junho de 2018, às 08h30min.

Providencie o cartório a intimação pessoal dos jurados, do réu e do ilustre 

Advogado, do ilustre agente ministerial e das testemunhas arroladas pela 

acusação nas fls. 425 e pela defesa nas fls. 427/429 dos autos, para 

comparecerem a Sessão de Julgamento agendada [art. 431 do CPP].

Providencie-se a Sra. Gestora o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.

Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir 

a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.

Defiro a utilização em Sessão de Julgamento, dos recursos audiovisuais, 

para ambas as partes. Cientifique as partes.

Autorizo o acusado a usar traje diverso do uniforme utilizado no sistema 

prisional, bem como autorizo a retirada das algemas no momento da 

realização da Sessão.

Indefiro o pedido da defesa de fls. 427/429, em relação à realização de 

perícia psicológica judicial no denunciado, visto não se mostrar 

prescindível ao feito, com fulcro nos princípios constitucionais da 

economia e celeridade processual.

Todo o alegado pela defesa no pedido refere-se a dificuldade, ou não, do 

acusado em falar de eventual relação homoafetiva, cabendo a ele contar 

integralmente sua versão, ou não.

Providencie a Sra. Gestora o necessário para o cumprimento ao parágrafo 

único do artigo 472 do CPP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso - MT, em 20 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125590 Nr: 2757-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Vistos etc.

Extrai-se dos autos que a defesa técnica do acusado não apresentou 

memoriais finais pois aduziu, em suma (fls.127/134), a ocorrência de 

nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que entende 

conveniente a expedição de ofício à empresa Nidera Sementes Ltda, com 

o intuito de “desconstituir as declarações da vítima”, consoante 

argumentou através da petição de fls.93/94.

Ocorre que o juiz é o destinatário da prova, é quem decide o processo. 

Dessa forma, a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não da 

produção de determinada prova.

Com efeito, este juízo, através da decisão de fl.115, já decidira sobre a 

pertinência ou não da prova requerida, de maneira que as assertivas da 

defesa manejadas na petição de fls.127/134 podem ser objetos de 

eventual e futuro recurso de apelação, em caso de hipotética 

condenação.

Aliás, no ponto, perfeitamente adequado, possível, e conveniente que a 

defesa manejasse o requerimento de modo preliminar em sede de 

memoriais, o que, no mínimo, indica a falta de colaboração da parte com o 

rápido andamento do feito.

Destarte, repisa-se que a prova buscada pela defesa em nada prejudica o 

julgamento do mérito, cujo cerne é o fato descrito na denúncia, qual seja, 

se na data de 20 de dezembro de 2014, o réu cometeu o crime de lesão 

corporal em desfavor de Cristina Machado Schutz.

Diante do exposto, intime-se a defesa técnica para que apresente, no 

prazo legal, seus memoriais finais, sob pena de tomada das providências 

cabíveis à espécie.

Caso certificada a não apresentação da peça técnica, desde já determino 

a intimação pessoal do acusado para que, no prazo de 10 dias, constitua 

outro advogado de sua confiança, para que se habilite nos autos e, no 

prazo legal, apresente memoriais finais e, caso não o fazendo, o que 

deverá ser certificado também, fica advertido o réu que será nomeado 

advogado dativo para tanto, pago pelo Estado.

Certificada a não apresentação de memoriais finais pelo acusado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146657 Nr: 2305-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Proc. n.2305-92.2016.811.0040 (146657).

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de Ana Ligia Pereira de Souza, já qualificada, imputando-lhe a 

prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

 Em apertado resumo, narra a exordial acusatória (fls.04/07) que na data 

de 12 de março de 2016, por volta das 11h00min, na residência situada na 

Rua São Tomé, n.08, Bairro São Matheus, nesta urbe, a ré tinha em 

depósito, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal, 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à 

cocaína, embaladas em saco plástico semitransparente branco, 

apresentando 7,68g; 27 (vinte e sete) trouxinhas de substância 

entorpecente análoga a cocaína, representando 7,97g; e 03 porções de 

substância entorpecente análoga à maconha, apresentando 529,4g, 

consoante auto de apreensão e auto de constatação encartados aos 

autos.

Acrescenta a peça preambular que após o recebimento de várias 

denúncias anônimas, que davam conta de que no Beco São Tomé, Bairro 

São Mateus, havia uma mulher de nome Ana Lígia que supostamente 

estava praticando tráfico de entorpecentes, os investigadores da polícia 

civil passaram a monitorar o local, até que na data acima referida, 

deslocaram-se até a sobredita residência, ocasião em que abordaram a 

acusada na frente de seu imóvel, e ao adentrarem na residência, 

encontraram os entorpecentes alhures descritos.

 Oferecida a denúncia, a acusada fora devidamente notificada (fl.68/69), 

sendo que apresentou defesa preliminar (fls.66/67).

Após, aberta a fase instrutória, em audiência (fl.96), as testemunhas 

arroladas pelas partes foram inquiridas e a ré interrogada (fls.97/98 e 

108/109).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré, 

nos exatos termos da denúncia (fls.186/200).

Por sua vez, a defesa, tendo em vista a confissão espontânea da 

acusada, protesta pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista 

no §4º, do art.33, da Lei 11.343/06, bem como reitera o pedido de prisão 

domiciliar.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Ana Ligia Pereira de 

Souza, já qualificada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, 

da Lei 11.343/06.

 No que toca ao mérito da demanda, no que atine à acusação da prática do 

crime descrito no art.33, da Lei 11.343/06, entendo que as provas 

carreadas aos autos são suficientes para que a ação seja julgada 

procedente no ponto.

Nessa esteira de ideias, tenho que a materialidade do crime previsto no 

art.33, da Lei 11.343/06, encontra-se plenamente demonstrada através do 

auto de prisão em flagrante (fl.09), Auto de Apreensão (fl.22), Laudo 

Preliminar (fls.31/35), e Laudo Pericial de fls.201/203, para aferição e 

análise das substâncias apreendidas.

Destarte, no que toca à autoria do crime de tráfico de drogas, tenho que a 

mesma resta clarividente nos autos tendo em vista o conjunto probatório 

amealhado no presenta caderno processual.

Nesse diapasão, verifica-se que a ré confessou a autoria do crime que lhe 

é imputado, dizendo, na fase policial, consoante excerto do depoimento 

que ora se transcreve, que “os entorpecentes apreendidos lhe pertence; 

que comprou os entorpecentes para revender; que é a primeira vez que 

comprou entorpecente para revender...”

A confissão fora ratificada em juízo (fl.108, CD ROM de fl.109).

E corroborando a confissão, verifica-se nos autos o depoimento da 

testemunha, sob o crivo do contraditório, José Carlos de Souza (fl.97 – CD 

ROM fl.98), que participou das investigações que fulminaram na prisão em 

flagrante da acusada, confirma a tese exposta na denúncia, pois relatou, 

em apertado resumo, que chegou informação de que a acusada estava 

fazendo o comércio de entorpecentes na própria residência dela e, por 

conhecer a acusada há tempos, deslocaram-se até a residência dela em 

determinada data, e lograram êxito na apreensão do entorpecente.

Destarte, a autoria do crime sob análise também encontra sustentação nos 

depoimentos dos policiais Wallace Lara Cruz de Oliveira (fl.13), ouvido na 

fase extrajudicial.

Nesse rumo de argumentos, no que toca à autoria do crime de tráfico de 

drogas, se as palavras dos policiais, livres e coerentes, inquiridos sob o 

crivo do contraditório, aliadas às demais circunstâncias colhidas no 

processo, como a confissão da ré, demonstram a existência de comércio 

de drogas, caracterizado está o delito previsto no art.33, da Lei n. 11.343 

/06.

Ademais, no caso dos autos, frisamos que havia diversas denúncias 

anônimas dando conta do tráfico realizado pela acusada, fato que 

culminou em sua prisão em flagrante.

 Oportuno ressaltar que, para a configuração do delito de tráfico, não se 

exige que o objeto do flagrante seja o ato da venda da droga, bastando a 

comprovação de que o agente tinha intenção de comércio ilegal da 

substância, o que deve ser aferido através da análise de todo o conjunto 

probatório, o que in casu, restou configurado.

Desse modo, a comprovação da prática do tráfico de drogas não se dá 

apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em situação de 

explícita mercancia, especialmente por se tratar de delito cometido à 

clandestinidade. A cautela dos agentes em esconder as drogas e 

camuflar a atividade de traficância dificulta a flagrância do tráfico. A prova 

se faz, sobretudo, através de indícios e presunções, obtidos através de 

investigações e da existência de um quadro suficiente de elementos de 

convicção, harmônicos e convergentes entre si, como ocorre no caso em 

concreto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - TÓXICOS - APREENSÃO DESTINADA À 

COMERCIALIZAÇÃO - TRÁFICO CARACTERIZADO - DEPOIMENTO 

POLICIAIS - VALORAÇÃO - PROVAS. 1) Os depoimentos de policiais, 

harmonizados com as demais provas e circunstâncias que envolveram o 

fato delituoso, devem ser valorados com credibilidade, servindo, pois, de 

lastro para o decreto condenatório. 2) Inexistindo a reincidência a pena 

não poderá ser agravada por tal motivo. 3) Apelo parcialmente provido. 

(TJ-AP - ACR: 268807 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, 

Data de Julgamento: 12/02/2008, Câmara Única, Data de Publicação: DOE 

4244, página (s) 32 de 08/05/2008).

No mais, a quantidade do entorpecente, também é um indicativo da prática 

do crime em questão.

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada pela denúncia vestibular para CONDENAR a 

acusada Ana Ligia Pereira de Souza, já qualificada nos autos, como 

incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal pátrio, 

passo a dosar a pena imputada ao réu, consoante a adequação típica 

direta ou indireta aferida, a saber:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 

estipula pena de reclusão de cinco a quinze anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para a adequação 

típica direta sub examine.

 Da pena de reclusão:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, a ré possuía potencial consciência 

da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, 

sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. A acusada não é 

portadora de maus antecedentes, de acordo com o que consta dos autos. 

Não há nos autos qualquer fato que desabone a conduta social da 

acusada. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a 

personalidade do agente. As circunstâncias são próprias do delito, não 

devendo ser majorada. Os motivos são desfavoráveis a acusada, uma 

vez que agiu com o intuito de entregar a consumo certa quantidade de 

substância entorpecente, valendo-se do vício de usuários para obter lucro 

fácil. As consequências do delito praticado são graves para a sociedade, 

tendo em vista seu grande potencial lesivo, sendo, ainda, causa de 

diversos outros crimes. A vítima é toda a sociedade e esta não contribui 

para o ilícito. Após análise das circunstâncias judiciais, principalmente a 

natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do 

art.42, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

Aplico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art.65, III, ‘d’, do 

CP, e atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a provisoriamente no 

mínimo legal.

Não se vislumbra causa de aumento de pena.
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Aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 

11.343/06, e em consideração à quantidade e natureza da droga 

apreendida, diminuo a pena na razão de ½ (um meio), fixando-a em 2 

(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da pena de multa:

O delito de tráfico ilícito de drogas prevê, cumulativamente, a aplicação da 

pena de multa entre 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.

Sendo assim, diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 

e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 600 

(seiscentos) dias multa.

 Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

 Da pena definitiva:

Portanto, torno a pena definitiva da acusada em 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estes 

fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional 

vigente, devido à situação econômica do réu.

 A pena será cumprida em regime inicial aberto, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, 

em face da ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no 

inciso III, do art.44, do CP, ante a notícia de que a ré teria incidido no 

mesmo tipo penal na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, e DETERMINO que seja 

expedido alvará de soltura em favor da acusada, se por outro motivo não 

estiver presa.

 Conforme regramento da Resolução 108/2010/CNJ, especialmente § 6º do 

artigo 1º, o Alvará de Soltura será encaminhado diretamente à Direção do 

Estabelecimento Penal que se encontra a ré, sendo que sua liberdade se 

dará no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

responsabilidade disciplinar e penal.

Assim, com urgência, encaminhe-se o Alvará de Soltura à Autoridade 

Administrativa responsável pela custódia, certificando nos autos a data, 

local e horário do cumprimento, bem como o estabelecimento prisional e o 

respectivo diretor e se a diligência resultou ou não na soltura do preso ou 

as razões que eventualmente justificaram a manutenção da prisão, tudo 

em 24 (vinte e quatro) horas.

Condeno a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais, 

que ficarão suspensas, pois deferido os benefícios da justiça gratuita.

 Intime-se pessoalmente o réu, assim como seu patrono via Dje. Dê-se 

ciência pessoal ao MPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT.

 Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os 

ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da 

seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.

Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente 

condenação, suspendam-se os direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo autorizador 

constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de 

praxe.

De Sorriso/MT, 19 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Por todo o exposto, PRONUNCIO RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA, a fim 

de que seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, como 

incurso nas penas do art.121, §2º, incisos II, III e IV, do CPP.Em respeito ao 

que dispõe o §3º, do art.413, do CPP, mantenho a prisão do acusado, haja 

vista que permanecem os motivos que ensejaram a decretação de sua 

prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, tendo em vista a 

gravidade em concreto do crime apurado, que desborda o tipo penal 

incriminador.Intime-se pessoalmente o réu, bem como, dê-se ciência 

pessoal ao nobre membro do MPE.Intime-se o defensor constituído, na 

forma do disposto no § 1o do art. 370, do CPP.Oficie-se consoante as 

diretrizes alinhavadas na CNGC/MT.Transitada em julgado a presente, 

remetam-se os autos ao Juízo da 1.ª Vara Criminal, face competência 

privativa a Presidência do Tribunal do Júri, ut, Resolução n.º 03/2017/TP. 

P.R.I.C., providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.De Sorriso/MT, 06 de abril de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 176421 Nr: 6912-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL GOMES DOS ANJOS, MILENA 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174

 Por todo o exposto, PRONUNCIO GENIVAL GOMES DOS ANJOS e MILENA 

NASCIMENTO DA SILVA, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo 

egrégio Tribunal do Júri, como incursos nas penas do art.121, §2º, incisos 

II, e IV, do CPP, pesando contra o primeiro, ainda, o crime tipificado no 

art.16, inciso I, da Lei 10.826/03.Em respeito ao que dispõe o §3º, do 

art.413, do CPP, mantenho a prisão do acusado Genival Gomes dos Anjos, 

haja vista que permanecem os motivos que ensejaram a decretação de 

sua prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, tendo em 

vista a gravidade em concreto do crime apurado, que desborda o tipo 

penal incriminador.Intime-se pessoalmente os réus, bem como, dê-se 

ciência pessoal ao nobre membro do MPE e da DFE.Intime-se o defensor 

constituído, na forma do disposto no § 1o do art. 370, do CPP.Oficie-se 

consoante as diretrizes alinhavadas na CNGC/MT.Transitada em julgado a 

presente, remetam-se os autos ao Juízo da 1.ª Vara Criminal, face 

competência privativa a Presidência do Tribunal do Júri, ut, Resolução n.º 

03/2017/TP. P.R.I.C., providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.De Sorriso/MT, 03 de abril de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120333 Nr: 1824-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Proc. n.1824-03.2014.811.0040 (120333).

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Bruno da Silva 

Albuquerque, já qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 180, 

caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que na data de 27 de novembro de 2014, por volta das 

13h, na Rodovia MT 242, próximo ao Km 30, Zona Rural desta cidade, o 

réu conduzia, em proveito próprio ou alheio, objeto que sabia ser produto 

de crime, consistente num veículo Kia Sorento, cor prata, descrito no auto 

de constatação amealhado aos autos.

Acrescenta a peça preambular acusatória que a Polícia Militar recebeu 

informação dando conta de que na localidade acima referida havia um 

veículo de procedência duvidosa, sob a guarda do denunciado, de modo 

que, em consulta junto à rede Sinesp, apuraram que o réu possuía um 

mandado de prisão em aberto no estado do Amapá, motivo pelo que foi 

conduzido juntamente com o veículo até a Delegacia de Polícia, momento 

em que constaram que o prefalado veículo se tratava de produto de crime 
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contra o patrimônio na cidade de Rio das Ostras/RJ, de maneira que a 

placa do veículo, qual seja, NPI-0774, não estava de acordo com a 

numeração do chassi, sendo certo que pertencia a veículo diverso.

Recebida a denúncia (fls.79/80), o réu fora devidamente citado (fl.116), e 

apresentou sua resposta a acusação (fls.109/110).

Em audiência de instrução (fl.144), as testemunhas arroladas pelas partes 

foram inquiridas, e o acusado interrogado (fls.145/149 e fls.252/264 e 

263/264).

Em seus memoriais (fls.266/276), o parquet, em apertado resumo, requer a 

condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, em sede de alegações finais (fls.285/306), a defesa, em 

breve síntese, pugna peça aplicação do perdão judicial, com lastro no §5º, 

do art.180, do CP ou pela absolvição, com azo no art.386, VI e VII, do CPP.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Bruno da Silva 

Albuquerque, já qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 180, 

caput, do Código Penal.

Com efeito, observa-se que a materialidade do delito está amplamente 

demonstrada, principalmente, pelo auto de prisão em flagrante delito 

(fl.10), Boletim de Ocorrência (fls.11/13), consulta de veículo no sistema 

do Detran (fls.25/30), auto de constatação de veículo (fls.31/34).

 De outro turno, no que atine as provas quanto à autoria delitiva, vejamos a 

prova produzida na fase inquisitória.

O Policial Militar Luciano Tadeu Dias da Conceição (fls.14/15), relatou que 

“efetuando abordagem do suspeito nas proximidades da MT 140, o 

conduzido estava conduzindo o veículo Kia Sorento, contudo não possuía 

chave de roda compatível com o rodado do veículo, sendo que o suspeito 

disse que havia estourado o pneu, e que também apresentou problemas 

elétricos o respectivo veículo; O suspeito informou ainda que comprou o 

veículo na cidade de Cuiabá/MT, e que estava indo para o estado do Pará, 

com o veículo, alegando que estava indo pelas vias não pavimentadas, 

pois desejava conhecer o distrito de Boa Esperança do Norte, e o 

município de Santa Rita do Trivelato/MT, e efetuando a checagem do 

suspeito junto a rede Sinesp, constatamos que Bruno da Silva 

Albuquerque Melo possui contra si mandado de prisão em aberto, 

expedido pela Comarca de Oiapoque/AM, sendo que diante dos fatos o 

mesmo fora conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil; Que em 

relação ao veículo conduzido a este órgão, pois, no momento da 

abordagem e prisão do suspeito, a equipe de policiais militares não 

possuía acesso a rede Infoseg, para verificar a situação do veículo, 

sendo que somente nesta Delegacia de Polícia, o depoente tomou 

conhecimento que fora apurado pela Polícia Civil que o veículo Kia Sorento 

se tratava de veículo com registro de roubo/furto.”

Por sua vez, Sebastião Alves de Moura (fls.16/17) afirmou, perante a 

Autoridade Policial, que “após receber o suspeito Bruno da Silva 

Albuquerque Melo, conduzido pela Polícia Militar do Distrito de Boa 

Esperança do Norte, através do BOP/PM-074, contra o qual consta em 

aberto mandado de prisão preventiva, pelo crime de homicídio qualificado, 

sendo apreendido também com o suspeito o veículo Kia Sorento EX2 2.4 

G25, ano 2011, modelo 2012, cor prata, placa NPI – 0774, de Cuiabá/MT, 

renavan n.33661046, em nome de ‘Tania Regina Borges Barbosa de Lima’, 

conforme descrito no CRLV apresentado pelo suspeito no momento de 

sua prisão. Nesta Delegacia de polícia após realizar uma minuciosa 

checagem nos agregados do referido veículo, porque a placa ‘NPI-0774’ 

que está no veículo, ao ser checado pelo sistema Sinesp, consta como 

final do Chassi*****86720, o qual não está em conformidade com o que 

consta no CRLV apresentado pelo suspeito, bem como o que está 

gravado nos vidros do referido veículo, por ser este um dos sinais 

identificadores do veículo original de fábrica. Como no certificado de 

registro e licenciamento de veículo (CRLV) apresentado pelo suspeito 

consta o chassi KnaKu811bb5162033, o mesmo que está gravado no 

veículo, mas diverge do chassi placa NPI-0774, que ao ser checado o 

referido chassi citado acima, na base de índice nacional (bin) através do 

Detran de Sorriso/MT, foi constatado que o veículo apreendido com o 

suspeito é produto de furto/roubo, conforme consta no extrato em anexo a 

este boletim de ocorrência. Que o chassi n. KnaKu811bb5162033, que 

está gravado no veículo apreendido com o suspeito, a placa correta é 

KVL-6657, da cidade de Rio das Ostras/RJ.”

Em juízo, sob o crivo do contraditório, Luciano Tadeu Dias da Conceição 

(fl.147 – CD ROM fl.149), ratificou aquilo que relatou na fase 

administrativa, aduzindo, em apertada resenha, que haviam ligado para a 

guarnição de Nova Ubiratã para averiguar um carro parado, pois havia um 

pneu furado, e checando informação no sistema, descobriram que havia 

um mandado de prisão expedido contra o acusado. Sobre o veículo, disse 

que no distrito na havia como averiguar o sistema, para checagem, porém, 

na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT, conseguiram averiguar que se 

tratava de veículo produto de furto no estado do Rio de Janeiro.

Disse também que o acusado entrou em contradição quando perguntado 

para onde estava indo, pois disse que iria para o Pará “por dentro”.

Por seu turno, a testemunha Sebastião Alves de Moura (fl.145 – CD ROM 

fl.149), também confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, 

declarando, em curto discurso, que na data do flagrante delito, estava de 

plantão na Delegacia de Polícia, quando a Polícia Militar trouxe o suspeito, e 

lhe pediram para checar o veículo direito, porque o acusado apresentava 

muito nervosismo, quando descobriu que o veículo era produto de crime 

no Rio de Janeiro, em razão do número do chassi.

 A propósito, o depoimento da testemunha José Raimundo Correia Filho, 

tanto na fase policial (fl.18), como em juízo (fl.146), corrobora os 

depoimentos acima transcritos e sintetizados.

De outro giro, o réu, perante a Autoridade Policial (fl.23), alegou que 

“comprou o veículo na cidade de Cuiabá-MT, e pagou o valor de 

R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que pagou o valor de 

R$40.000,00 (quarenta mil reais) à vista, e o restante, R$20.000,00 (vinte 

mil reais), o interrogando iria pagar quando o veículo fosse quitado; Que 

comprou o veículo de uma pessoa conhecida pela alcunha de ‘Nega’, 

sendo que tal pessoa poderá ser encontrada na ‘Pedra’, local onde vende 

veículos; Que o interrogando comprou o veículo como se fosse regular; 

Que o interrogando, quando comprou o veículo, efetuou as checagens de 

placas e seus agregados; Que o interrogando alega que não tinha 

conhecimento que a placa do veículo encontra-se adulterada, e tampouco 

que o veículo é produto de roubo/furto, pois da forma que recebeu o 

veículo, estava de posse do mesmo; Que em relação a adulteração do 

documento veicular, o interrogando nada sabe informar, pois recebeu o 

documento também de ‘Nega’; Que o declarante esclarece que estava indo 

pelas cidades do interior pois estava querendo conhecer o distrito de Boa 

Esperança e Santa Rita do Trivelato-MT.”

Em juízo (fl.252 – CD ROM fl.254), o réu, em breve suma, se limitou a 

alegar que não sabia que o veículo era produto de crime. Disse que havia 

pago R$65.000,00 no veículo, e que não tem nenhum recibo do 

pagamento. Além disso acrescentou que comprou um veículo da pessoa 

de Neco, um corretor que não pertence a nenhuma garagem de veículo.

 Acrescentou que havia um contrato escrito a mão, mas que o perdeu.

Com efeito, conquanto o acusado alegue que não tinha conhecimento da 

origem ilícita do veículo que conduzia e que as provas coligidas aos autos 

não sustentam a procedência da denúncia, a pretensão da defesa não 

merece guarida.

Cediço que para a caracterização do crime de receptação, mister se faz 

que o agente tenha plena ciência da origem criminosa da coisa.

Diante disso, o magistrado deve constatar a subsunção ao tipo penal por 

meio da análise das circunstâncias que permeiam o caso concreto em 

conjunto com as provas colhidas no curso da marcha processual e, sob 

este prisma, os argumentos expendidos pela nobre defesa não se 

sustentam.

As provas materiais acostadas aos autos fornecem robustos indícios da 

prática do crime de receptação, pois estando na posse do bem, veículo 

comprovadamente produto de crime contra o patrimônio, possui este o 

ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.

Nesse diapasão, certo é que no crime de receptação, a apreensão do bem 

em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da 

prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, sem 

o que a condenação na modalidade dolosa se impõe, não havendo que se 

falar em desclassificação para a modalidade culposa, muito menos em 

perdão judicial ou absolvição.

Para dar azo a tese, trago à baila os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA 

SUSTENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEVIDAMENTE 

COMPROVADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA. 

DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA 

DE PRODUTO DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E 

MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, 

PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONJUNTO DE INDÍCIOS. 
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DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO. 

DESCABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO EX OFFICIO DA AGRAVANTE DA 

REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 

POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Considerando que a 

sentença está devidamente fundamentada e que apreciou na inteireza as 

teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em 

nulidade. - O Magistrado não precisa analisar detidamente todas as teses 

defensivas quando acolhe uma tese acusatória para fundamentar sua 

decisão. - Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se 

concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem que 

estava em sua posse, impõe-se a condenação pelo delito de receptação. 

Não é possível a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º 

do CP) quando restar suficientemente demonstrado que o réu tinha pleno 

conhecimento da origem criminosa do objeto. (...) (TJMG - Apelação 

Criminal 1.0024.14.328967-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2017, publicação da súmula em 

04/05/2017) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA O 

DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REDUÇÃO 

DA PENA BASE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA 

DA PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a apreensão do 

bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do 

ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma 

lícita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe. 2. Ao 

analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP, a douta 

magistrada deverá apresentar fundamentação concreta apta a justificar a 

exasperação da pena-base, razão pela qual se impõe a reforma da 

pena-base imposta. 3. Não sendo o recorrente reincidente e aplicada pena 

definitiva abaixo de 04 (quatro) anos, a fixação do regime aberto para 

cumprimento de pena, bem como a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos deverão ser concedidas ao apelante. 

4. Mantida a condenação quanto ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, fica sobrestado 

seu pagamento enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo 

de cinco anos, nos termos da Lei nº 1.060/50, tendo em vista que a 

isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução 

penal, momento em que deverá ser avaliada a hipossuficiência do 

beneficiário da justiça gratuita. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - 

APL: 00011632020098080028, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, 

Data de Julgamento: 28/08/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 02/09/2013) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE 

NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILDIADE 

DE ABSOLVIÇÃO ANTE A CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. 

INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA 

QUANDO COMPROVADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO 

BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - As condutas de, com 

vontade livre e consciente, receber e conduzir veículo automotor, sabendo 

se tratar de produto de crime, é fato que se amolda ao crime descrito no 

artigo 180, caput, do Código Penal. II - Comprovada a origem ilícita do bem, 

dá-se ensejo à inversão do ônus da prova quanto à ciência da 

irregularidade do bem, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da 

não-culpabilidade e, por conseguinte, ausente qualquer nulidade na 

sentença. III - É assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que, 

nos crimes de receptação, cabe ao acusado provar a posse lícita do bem 

quando o objeto proveniente de crime é apreendido em seu poder. IV ? 

Quando comprovada a ciência inequívoca da origem ilícita do bem, por 

parte do possuidor, e este ainda sim mantiver consigo o produto do crime, 

resta caracterizado o dolo, não havendo que se falar em desclassificação 

para a modalidade culposa. V - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20120310268117 DF 0026162-37.2012.8.07.0003, Relator: 

JOSÉ GUILHERME, Data de Julgamento: 04/09/2014, 3ª Turma Criminal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2014 . Pág.: 376) – grifamos.

Ocorre que, tendo em vista a dificuldade de aferição do dolo nos crimes 

de receptação, as circunstâncias objetivas que circundam o fato tomam 

especial relevo de avaliação da conduta do agente.

 E em análise do caso em voga, calha vincar que o acusado não 

colacionou aos autos elementos que ratificassem a veracidade de suas 

afirmações, ao revés, verifica-se uma profunda falta de coerência em 

suas alegações, eis que não anexou aos autos prova alguma que 

demonstrasse o afirmado pagamento do veículo, tampouco soube apontar 

com precisão a pessoa que teria lhe vendido o bem produto de crime, 

circunstâncias que se amoldam perfeitamente à prática do tipo penal que 

lhe é imputado, tudo isso somadas as circunstâncias em que fora preso e 

flagrante, que se verificam, no mínimo, estranhas, além do conjunto 

probatório farto no sentido de que o veículo é produto de crime.

Destarte, não é demais ressaltar que a declaração de policial que participa 

da prisão e constata a presença da res furtiva em poder do agente, 

constitui elemento probatório válido para embasar a condenação, 

notadamente quando, como no caso em exame, é firme e está em sintonia 

com o conjunto probante amealhado aos autos.

Por tudo isso, conclui-se que o tipo doloso restou evidenciado, sendo 

descabida a tese absolutória ou desclassificatória, de sorte que as provas 

produzidas nos autos são suficientes a imputar ao acusado a autoria 

delitiva em questão, conforme alhures mencionado, sendo de rigor a 

condenação do réu.

 Diante do exposto, julgo procedente a ação penal pública para 

CONDENAR Bruno da Silva Albuquerque, já qualificado, nas penas do 

artigo 180, caput, do Código Penal.

I – DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP estipula pena 

de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, para a adequação típica 

direta sub examine.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial 

consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo 

voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O 

acusado não é portador de maus antecedentes. Não há nos autos fato 

que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos 

elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As 

circunstâncias são comuns à espécie. Os motivos são inerentes ao tipo 

penal. O fato praticado originou consequências para a vítima, já que 

prolongou a sua devolução ao verdadeiro proprietário. No que se refere 

ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a 

realização da conduta em apreço.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 01 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco causa 

de aumento ou diminuição de pena.

II – DA PENA DE MULTA.

Conforme as regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o 

acusado ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

 Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

 III – DA PENA DEFINITIVA.

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano e 06 

(seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, estes fixados no 

importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente.

Fixo o regime inicial aberto, consoante dispõe o art.33, §2º, “c”, do CP.

Nos termos do art. 44, §2°, do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

aplicada pela restritiva de direito, consistente em prestação de serviço a 

comunidade, o qual deverá ser cumprida mediante condições e termos 

fixados oportunamente pelo competente juízo da Vara de Execuções 

Penais, na forma estabelecida por aquele Juízo, de acordo com o artigo 48 

do Código Penal e artigo 151 a 153 da Lei de Execuções Penais (lei n. 

7.210/84).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

 Intime-se o acusado e seu advogado, bem como, dê-se ciência pessoal 

ao MPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT.

 Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os 
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ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da 

seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.

Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente 

condenação, suspendam-se os direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo autorizador 

constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de 

praxe.

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.

P.R.I.

Sorriso/MT, 13 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181051 Nr: 9705-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES MELO FERREIRA - 

OAB:2.1809-O, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO FRAGA 

DE MELLO, para devolução dos autos nº 9705-26.2017.811.0040, 

Protocolo 181051, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181600 Nr: 10043-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DUTRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO FRAGA 

DE MELLO, para devolução dos autos nº 10043-97.2017.811.0040, 

Protocolo 181600, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105969 Nr: 9056-03.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Carvalho de Souza - 

OAB:264.193

 Processo: 9056-03.2013.811.0040 (Código 105969)

VISTOS/KP

Conforme a sentença de fls. 100/102 onde foi declarada a extinção da 

punibilidade do acusado bem como a restituição da fiança paga, determino 

que o valor da restituição seja feito através de depósito em conta 

constante à fl. 108-verso, mediante termo de entrega.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173985 Nr: 5637-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDON LOPES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE LOPES TEIXEIRA 

KRIEGER - OAB:152699/RJ, MYLENE FRANÇOISE KOESSLER - 

OAB:155159/RJ

 Processo: 5637-33.2017.811.0040 (Código 173985)

VISTOS/KP

Acolho cota ministerial de fl. 583, assim considerando informação de 

violação do monitoramento eletrônico do réu conforme fls. 383/390, 

397/408, 412/469 e 472/582 determino que se expeça missiva a Comarca 

de Barra do Garças/MT para a intimação do acusado no endereço 

constante à fl. 470, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

compareça a secretaria da Vara do Juízo deprecado a fim de prestar 

informações acerca das violações apontadas, se o acusado não 

apresentar justificativa plausível ou o seu não comparecimento, ficará 

sujeito a pena de revogação das medidas a ele concedidas.

Destarte, caso o motivo das intercorrências dependam da manutenção da 

tornozeleira eletrônica de monitoração o monitorado devera deslocar-se 

até o Estado de Mato Grosso, em um local credenciado ou indicado pela 

SEJUDH-MT, para resolução do problema.

 Sem prejuízo ao acima exposto, oficie-se a Escola Aureliano Pereira da 

Silva para que encaminhe a este juízo a frequência escolar referente aos 

anos de 2016 e 2017 das vitimas Jaçanã Siqueira Jahn e Ana Beatriz de 

Siqueira Ferreira dos Santos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 111199 Nr: 3280-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENEGHELLI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:4722A/MT

 Processo: 3280-85.2014.811.0040 Código 111199 VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 31/10/2018 às 18:00 horas. E no que toca especificamente à intimação 

de testemunhas, fazendo um paralelo entre o CPC e o CPP, desde a Lei n. 

11.719/2008, a regra no Código de Processo Penal passou a ser a 

apresentação das testemunhas pela defesa, independente de intimação 

judicial. É o que se extrai da parte final do art. 396-A do CPP (o acusado 

deve requerer a intimação da testemunha, quando necessário) e do art. 

399 , que não faz referência à intimação de testemunhas. Requisite à 

respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente 

público pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança 

pública, que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e 

comunique-se ao referido chefe de repartição sobre a expedição de 

mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) 

público, indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 

2º e 3º, do artigo 221 do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, 

do CPC. Na hipótese dos incisos I e II, do artigo 455, do CPC, as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163505 Nr: 11267-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Processo: 11267-07.2016.811.0040 Código 163505 VISTOS/MV. Da 

Readequação da Pauta Destarte, considerando a readequação da pauta 

desta Vara redesigno oralidade para o dia 30/10/2018 às 13:30 horas. E 

no que toca especificamente à intimação de testemunhas, fazendo um 

paralelo entre o CPC e o CPP, desde a Lei n. 11.719/2008, a regra no 

Código de Processo Penal passou a ser a apresentação das testemunhas 

pela defesa, independente de intimação judicial. É o que se extrai da parte 

final do art. 396-A do CPP (o acusado deve requerer a intimação da 

testemunha, quando necessário) e do art. 399 , que não faz referência à 

intimação de testemunhas. Requisite à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a quaisquer 

dos quadros das forças de segurança pública, que atue em regime de 

escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido chefe de 

repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Na hipótese dos 

incisos I e II, do artigo 455, do CPC, as testemunhas arroladas pelas partes 

e residentes nos limites territoriais de outros juízos brasileiros ou 

internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a 

necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na espécie o 

regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Sorriso/MT, 18 de abril de 2018. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 172062 Nr: 4618-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 Processo: 4618-89.2017.811.0040 Código 172062 VISTOS/KP. Da 

Readequação da pauta. Destarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/11/2018 às 15:00 horas. E no que toca especificamente à intimação de 

testemunhas, fazendo um paralelo entre o CPC e o CPP, desde a Lei n. 

11.719/2008, a regra no Código de Processo Penal passou a ser a 

apresentação das testemunhas pela defesa, independente de intimação 

judicial. É o que se extrai da parte final do art. 396-A do CPP (o acusado 

deve requerer a intimação da testemunha, quando necessário) e do art. 

399 , que não faz referência à intimação de testemunhas. Nesse norte de 

razões, o CPP já se aproximava do disposto no então vigente § 1º do art. 

412, do CPC/1973, pelo que “A parte pode comprometer-se a levar à 

audiência a testemunha, independentemente de intimação; presumindo-se, 

caso não compareça, que desistiu de ouvi-la”; e agora, equipara-se à 

regra do art. 455, do novo CPC/2015, sem embargo de menção aos arts. 

221 e 222, do CPP, que elencam algumas hipóteses em que a intimação 

deve ser judicial. Requisite à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a quaisquer 

dos quadros das forças de segurança pública, que atue em regime de 

escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido chefe de 

repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Sorriso/MT, 19 de 

abril de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137771 Nr: 9518-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO CARDOSO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Processo: 9518-86.2015.811.0040 Código 137771 VISTOS/KP O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou SAULO 

CARDOSO FERREIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação 

típica do artigo 217-A, caput, do Código Penal com as implicações da Lei n° 

8.072/90. Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE. Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao 

caso sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

prescricionais é medida imperativa. Destarte, após análise do caso em 

tablado, não vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da 

prova testemunhal. Decido. SUSPENDO o curso processual e prescricional 

pelo prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de 

colheita de prova testemunhal. Destarte, estando presentes, nesta fase, 

os fundamentos autorizadores da segregação preventiva, mister se faz a 

decretação da prisão ante tempus em testilha. Por derradeiro, calha a 

fiveleta discorrer que supervenientemente poderá ser aplicado o princípio 

rebus sic stantibus constante do art. 316 do CPP, se crível. Post, nos 

termos do art. 311 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do(a) 

acusado(a) SAULO CARDOSO FERREIRA, já qualificado(s) nos autos, 

para tanto, EXPEÇA-SE mandado de prisão ante tempus. Face a resolução 

137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que o(a) Gestor 

(a) Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no BNMP. Ciência 

pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito. 

Oficie-se a autoridade policial. Promova as intimações e requisições 

necessárias para o cumprimento do ato. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133214 Nr: 6957-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT

 Processo: 6957-89.2015.811.0040 (Código 133214) VISTO/KP. Determino 

que a Gestora Judicial certifique se foi realizada a citação por edital em 

face do acusado conforme determinado na decisão de fl. 129, em caso 

negativo determino a citação do acusado por edital na forma e prazo do 

artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no DJE. Quanto ao 

mandado de prisão expedido em nome do acusado conforme fl. 114-verso 

face a resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, 

DETERMINO, que o(a) Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado 

de prisão no BNMP, por intermédio do Sistema Apolo no prazo de 24 

horas. Sem prejuízo ao acima exposto, resta o feito sobrestado por força 

da sua fuga do distrito da culpa. Da Suspensão Processual e 

Prescricional. Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do CPP. 

Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso 

sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa. Da Antecipação de Prova Testemunhal. Destarte, após 

análise do caso em tablado, não vislumbro a real necessidade de se 

antecipar a colheita da prova testemunhal. Decido. SUSPENDO o curso 

processual e prescricional pelo prazo da súmula 415 do e. STJ, não 

permitindo a antecipação de colheita de prova testemunhal. Ciência ao MP. 

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário. Sorriso/MT, 20 de abril 

de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto
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 Cod. Proc.: 142875 Nr: 198-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo: 198-75.2016.811.0040 (Código 142875)

VISTO/KP.

Destarte malgrado tenha o MPE alegado a intempestividade do recurso de 

apelação interposto, convém ressaltar que o juízo de admissibilidade é do 

e. TJMT.

Desta feita, abra-se vista à parte apelada pelo prazo de 08(oito) dias com 

escopo de colher contrarrazões recursais.

 Alfim do prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após adotadas as 

providências do item da CNGC/MT – remetam os autos ao e. TJMT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 180243 Nr: 9272-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - OAB:19984/O, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Proc. n.9272-22.2017.811.0040 (180243).

Vistos etc.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de André da Silva Alves, 

já qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Narra a denúncia que na data de 02 de outubro de 2017, por volta das 

16h30min, na Rua São Borja, Quadra 10, Lote 04, Bairro Vila Romana, 

nesta cidade, o réu adquiriu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa 

que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) multimídia modelo 

Tawain; 01 (um) violão de cor preta de marca Madrid; 01 (uma) fonte 

transformadora 220 marca Impacto; 04 (quatro) rodas de liga leve sem 

pneus; 03 (três) rodas esportivas de liga leve de marca Wolksvagem com 

pneus; 01 (uma) roda de ferro com pneu; 01 (uma) bateria marca Condor 

150 amperes; 01 (uma) máquina de solda; 01 (um) aspirador da marca 

Britânia; 01 (um) aparelho celular marca Alcatel Pixi de cor preta, de 

origens duvidosas; e 01 (um) cofre com as portas cortadas e arrombadas; 

01 (uma) televisão de marca Philips 52 polegadas; 01 (uma) televisão da 

marca Sony; 01 (uma) guitarra da marca Menphis pertencente a vítima 

Bruno Henrique de Souza Machado.

Acrescenta a peça preambular acusatória que a equipe da Polícia Militar 

recebeu denúncia anônima via 190, narrando a ocorrência de furto no 

bairro Vila Romana, onde os autores teriam levado alguns objetos da casa 

utilizando uma veículo GM Ômega e uma motocicleta biz de cor vermelha, 

sendo que de posse de informações passadas pela vítima, deram início a 

diligência a fim de localizar o suspeito, momento em que, no bairro Jardim 

Primavera, os milicianos visualizaram veículo com as características 

passadas, momento em que abordaram o réu e lograram êxito em 

encontrar no interior da residência do acusado os produtos acima 

descritos.

Recebida a denúncia, o réu fora devidamente citado (fl.63), e apresentou 

sua resposta a acusação (fl.67).

Em audiência de instrução (fl.127), as testemunhas arroladas pelas partes 

foram inquiridas, e o acusado interrogado (fls.128/132).

Em seus memoriais (fls.135/149), o parquet, em apertado resumo, requer a 

condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, em sede de alegações finais (fls.158/161), a defesa, em 

breve síntese, pugna pela desclassificação do crime imputado para a 

modalidade culposa.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de André da Silva Alves, 

já qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Com efeito, observa-se que a materialidade do delito está amplamente 

demonstrada, principalmente, pelo auto de prisão em flagrante delito 

(fl.08), termo de exibição e apreensão (fl.11), termo de reconhecimento de 

objeto (fl.16), termo de entrega (fl.17), boletim de ocorrência de fls.24/26, 

e auto de avaliação direta (fl.39).

De outro turno, no que atine as provas quanto à autoria delitiva, vejamos a 

prova produzida na fase inquisitória.

O Policial Militar Antonio Marcos Pereira (fls.09/10), declarou que “após 

recebermos informações de uma ocorrência de furto ocorrida no bairro 

Vila Romana, onde os autores do furto teriam levado alguns objetos da 

casa e utilizaram para a fuga um veículo GM Ômega de cor escura e mais 

uma motocicleta do tipo Honda biz de cor vermelha. Após a conformação 

pela vítima que na sua residência fora levado dois televisores, uma 

guitarra, um DVD automotivo, um cofre, um HD externo, iniciamos 

diligências com o intuito de localizar os suspeitos, sendo eu durante 

rondas no bairro Jardim Primavera, acabamos visualizando um veículo GM 

Ômega estacionado no pátio de uma residência da perimetral sudoeste, 

sendo que o proprietário, ao visualizar a guarnição de serviço, tentou 

fechar o portão e se esconder, demonstrando bastante nervosismo, então 

iniciamos a abordagem e logo perguntamos ao acusado sobre o veículo e 

também o envolvimento no furto, o mesmo disse que na sua residência 

tinha um cofre que seria proveniente do furto, então adentramos na 

residência e localizamos o cofre com a porta arrombada, e também 

localizamos dois televisores, uma guitarra, materiais estes reconhecidos 

pela vítima do furto como sendo de sua propriedade, sendo que a 

televisão de marca Philips de 52 polegadas estava em cima da raque na 

sala, sendo utilizada. Na residência encontramos também mais alguns 

objetos de procedência duvidosa que o acusado não possui nota fiscal, 

sendo que estes materiais foram apreendidos para esclarecimento da 

procedência. O acusado nega ter praticado o furto. Diz eu se deslocou no 

local para fazer uma mudança (frete), entretanto, conforme confirmado 

por esta guarnição, uma das televisões da vítima estava sendo utilizada na 

sala da sua casa e os demais produtos da vítima estavam em outros 

cômodos...”

Os depoimentos do policial militar Rafael Eloi Amiky (fls.12/13), e da vítima 

de furto Bruno Henrique de Souza Machado (fls.14/15), corroboram o que 

fora narrado no depoimento acima transcrito.

Por sua vez, o réu, perante a Autoridade Policial (fls.21/22), respondeu, 

segundo excerto que se extrai, que “comprou os objetos que estavam em 

sua residência, sendo que comprou de alguns usuários de entorpecentes, 

sendo que tais usuários não moram nas imediações de sua casa, e que 

chegaram até o mesmo e apenas ofereceram os objetos que estavam em 

poder do mesmo, que o interrogando pagou o valor de R$300.00 

(trezentos reais), sendo que comprou nesta data, por volta das 

11:00/horas (...) O interrogando respondeu que desconfiava que 

tratava-se de produto ilícito, e inclusive concorda que pagou um valor 

muito abaixo do valor de marcado de um aparelho deste, contudo estava 

necessitando de uma televisão.”

 Já em juízo, sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Douglas Soares 

da Silva (fl.129 – CD ROM fl. 132), em breve resumo, ratificou a prova 

colhida na fase extrajudicial, afirmando que receberam uma informação via 

COPOM a respeito de um furto ocorrido na madrugada daquela data, 

sendo que obtiveram algumas imagens de algumas câmaras de 

monitoramento, momento em que constataram o veículo utilizado para 

carregar os objetos produtos do crime, que seria um ômega, que possuía 

três rodas de alumínio e um estepe com roda preta, o que ajudou na 

identificação do veículo, ocasião em que se deslocaram para a perimetral 

do estádio, local onde residem pessoas que praticam esse tipo de ação, e 

em observação às residências, em rondas, avistaram o veículo visto na 

imagem, sendo que o réu, quando viu a guarnição, tentou se esconder 

fechando o portão de entrada da casa, e de imediato, fizeram a 

abordagem do mesmo e adentraram na residência, quando observaram um 
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cofre cortado, e os demais objetos descritos na denúncia, inclusive a 

televisão que estava sendo utilizada na sala, reconhecida pela vítima do 

crime de furto.

Por sua vez, a testemunha Antonio Marcos Pereira (fl.130), confirmou o 

que dissera na fase policial, de modo que seu depoimento também vai ao 

encontro da tese exposta na peça exordial acusatória, no sentido de que 

o acusado praticou o crime de receptação dolosa.

Com efeito, conquanto a defesa técnica proteste pela desclassificação do 

crime, para a modalidade culposa, tenho que a mesma, no caso em 

concreto, não deve ocorrer, diante das provas amealhadas no presente 

caderno processual, pois as circunstâncias que ensejaram a prisão em 

flagrante do acusado, inclusive, sugerem que o mesmo poderia ter 

participado até do crime de furto relatado na peça acusatória, haja vista 

que o veículo utilizado para a prática deste crime fora encontrado na 

residência do acusado, além de objetos produtos do crime que já estavam 

sendo utilizados pelo mesmo.

Somados a tais circunstâncias, calha vincar a extensa ficha criminal do 

acusado (fls.50/54), em que se extrai a suspeita da prática de crime de 

furto e receptação.

Cediço que para a caracterização do crime de receptação, mister se faz 

que o agente tenha plena ciência da origem criminosa da coisa.

Diante disso, o magistrado deve constatar a subsunção ao tipo penal por 

meio da análise das circunstâncias que permeiam o caso concreto em 

conjunto com as provas colhidas no curso da marcha processual e, sob 

este prisma, os argumentos expendidos pela nobre defesa não se 

sustentam.

As provas materiais acostadas aos autos fornecem robustos indícios da 

prática do crime de receptação, pois estando na posse dos bens, e do 

veículo comprovadamente utilizado na prática do crime de furto que 

antecedeu a receptação em análise, possui este o ônus de demonstrar 

que desconhecia a origem ilícita dos bens.

Nesse diapasão, certo é que no crime de receptação, a apreensão do bem 

em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da 

prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, sem 

o que a condenação na modalidade dolosa se impõe, não havendo que se 

falar em desclassificação para a modalidade culposa, muito menos em 

absolvição.

Para dar azo a tese, trago à baila os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA 

SUSTENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEVIDAMENTE 

COMPROVADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA. 

DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA 

DE PRODUTO DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E 

MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, 

PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONJUNTO DE INDÍCIOS. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO. 

DESCABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO EX OFFICIO DA AGRAVANTE DA 

REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 

POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Considerando que a 

sentença está devidamente fundamentada e que apreciou na inteireza as 

teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em 

nulidade. - O Magistrado não precisa analisar detidamente todas as teses 

defensivas quando acolhe uma tese acusatória para fundamentar sua 

decisão. - Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se 

concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem que 

estava em sua posse, impõe-se a condenação pelo delito de receptação. 

Não é possível a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º 

do CP) quando restar suficientemente demonstrado que o réu tinha pleno 

conhecimento da origem criminosa do objeto. (...) (TJMG - Apelação 

Criminal 1.0024.14.328967-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2017, publicação da súmula em 

04/05/2017) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA O 

DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REDUÇÃO 

DA PENA BASE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA 

DA PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a apreensão do 

bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do 

ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma 

lícita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe. 2. Ao 

analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP, a douta 

magistrada deverá apresentar fundamentação concreta apta a justificar a 

exasperação da pena-base, razão pela qual se impõe a reforma da 

pena-base imposta. 3. Não sendo o recorrente reincidente e aplicada pena 

definitiva abaixo de 04 (quatro) anos, a fixação do regime aberto para 

cumprimento de pena, bem como a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos deverão ser concedidas ao apelante. 

4. Mantida a condenação quanto ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, fica sobrestado 

seu pagamento enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo 

de cinco anos, nos termos da Lei nº 1.060/50, tendo em vista que a 

isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução 

penal, momento em que deverá ser avaliada a hipossuficiência do 

beneficiário da justiça gratuita. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - 

APL: 00011632020098080028, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, 

Data de Julgamento: 28/08/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 02/09/2013) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE 

NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILDIADE 

DE ABSOLVIÇÃO ANTE A CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. 

INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA 

QUANDO COMPROVADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO 

BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - As condutas de, com 

vontade livre e consciente, receber e conduzir veículo automotor, sabendo 

se tratar de produto de crime, é fato que se amolda ao crime descrito no 

artigo 180, caput, do Código Penal. II - Comprovada a origem ilícita do bem, 

dá-se ensejo à inversão do ônus da prova quanto à ciência da 

irregularidade do bem, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da 

não-culpabilidade e, por conseguinte, ausente qualquer nulidade na 

sentença. III - É assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que, 

nos crimes de receptação, cabe ao acusado provar a posse lícita do bem 

quando o objeto proveniente de crime é apreendido em seu poder. IV ? 

Quando comprovada a ciência inequívoca da origem ilícita do bem, por 

parte do possuidor, e este ainda sim mantiver consigo o produto do crime, 

resta caracterizado o dolo, não havendo que se falar em desclassificação 

para a modalidade culposa. V - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

(TJ-DF - APR: 20120310268117 DF 0026162-37.2012.8.07.0003, Relator: 

JOSÉ GUILHERME, Data de Julgamento: 04/09/2014, 3ª Turma Criminal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2014 . Pág.: 376) – grifamos.

Ocorre que, tendo em vista a dificuldade de aferição do dolo nos crimes 

de receptação, na maioria das vezes, o que nem é o caso, frisamos, por 

oportuno, as circunstâncias objetivas que circundam o fato tomam 

especial relevo de avaliação da conduta do agente.

 E em análise do caso em voga, calha vincar que o acusado não 

colacionou aos autos elementos que ratificassem a veracidade de suas 

afirmações, ao revés, verifica-se uma profunda falta de coerência em 

suas alegações.

Destarte, não é demais ressaltar que a declaração de policial que participa 

da prisão e constata a presença da res furtiva em poder do agente, 

constitui elemento probatório válido para embasar a condenação, 

notadamente quando, como no caso em exame, é firme e está em sintonia 

com o conjunto probante amealhado aos autos.

Por tudo isso, conclui-se que o tipo doloso restou evidenciado, sendo 

descabida a tese absolutória ou desclassificatória, de sorte que as provas 

produzidas nos autos são suficientes a imputar ao acusado a autoria 

delitiva em questão, conforme alhures mencionado, sendo de rigor a 

condenação do réu.

 Diante do exposto, julgo procedente a ação penal pública para 

CONDENAR André da Silva Alves, já qualificado, nas penas do artigo 180, 

caput, do Código Penal.

I – DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP estipula pena 

de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, para a adequação típica 

direta sub examine.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial 

consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo 
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voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O 

acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira do que dispõe 

a súmula 444/STJ, pois não há nos autos informação sobre condenação 

com trânsito em julgado, apesar da extensa ficha criminal. A conduta 

social e a personalidade do agente lhes são desfavoráveis, visto que 

possui inclinação a prática de crimes. As circunstâncias são comuns à 

espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado originou 

consequências para a vítima, já que prolongou a devolução dos objetos ao 

verdadeiro proprietário. No que se refere ao comportamento da vítima, 

tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, tampouco causa 

de aumento ou diminuição de pena.

II – DA PENA DE MULTA.

Conforme as regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o 

acusado ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

 Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

 III – DA PENA DEFINITIVA.

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos de 

reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, estes fixados no importe de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo nacional vigente.

Fixo o regime inicial aberto, consoante dispõe o art.33, §2º, “c”, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, 

haja vista a falta do preenchimento de requisito subjetivo previsto no 

art.44, III, do CP, pois a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 

a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 

indicam que essa substituição não é suficiente para a reprovação do 

crime.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Concedo ao ré o direito de apelar em liberdade, e DETERMINO que seja 

expedido alvará de soltura em favor do acusado, se por outro motivo não 

estiver preso.

 Conforme regramento da Resolução 108/2010/CNJ, especialmente § 6º do 

artigo 1º, o Alvará de Soltura será encaminhado diretamente à Direção do 

Estabelecimento Penal que se encontra a ré, sendo que sua liberdade se 

dará no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

responsabilidade disciplinar e penal.

Assim, com urgência, encaminhe-se o Alvará de Soltura à Autoridade 

Administrativa responsável pela custódia, certificando nos autos a data, 

local e horário do cumprimento, bem como o estabelecimento prisional e o 

respectivo diretor e se a diligência resultou ou não na soltura do preso ou 

as razões que eventualmente justificaram a manutenção da prisão, tudo 

em 24 (vinte e quatro) horas.

 Intime-se o acusado e seu advogado, bem como, dê-se ciência pessoal 

ao MPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT.

 Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os 

ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da 

seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.

Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente 

condenação, suspendam-se os direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo autorizador 

constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de 

praxe.

Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.

P.R.I.

Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148097 Nr: 3087-02.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7.055-B

 Certifico e dou fé que, remeto o presente para intimação do advogado da 

parte requerida acerca da decisão de fls. 135.

Fabiane NAscimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148097 Nr: 3087-02.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7.055-B

 Certifico e dou fé que, remeto o presente para intimação do advogado da 

parte requerida, para que no prazo legal apresente a defesa preliminar do 

denunciado Pedro Domingos Dela Pria. Certifico ainda, que desconsidere a 

certidão anterior.

Fabiane NAscimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110315 Nr: 2534-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGILIO ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Processo: 2534-23.2014.811.0040 Código 110315 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 31/10/2018 às 17:30 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena 

de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa 

da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi 

exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência 

do respectivo mandado judicial de intimação. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 09 de abril de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 028/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...
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CONSIDERANDO que o servidor Osmar Deluca foi removido pelo 

Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça por meio do Ato 

n° 264/2018-CM, disponibilizado no Diário da Justiça edição 10225, para 

exercer o cargo de Oficial de Justiça;

CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Foro tomar providências de 

ordem administrativa relacionadas com a fiscalização e regularidade dos 

serviços forenses;

RESOLVE:

LOTAR o servidor OSMAR DELUCA, Oficial de Justiça, matrícula 2415, na 

Central de Mandados da comarca de Tangará da Serra, a partir de 16 de 

abril de 2018.

 Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Tangará da Serra, 19 de abril 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.: 110232 Nr: 283-60.2009.811.0055

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MARINHO COSTA

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

OAB:128 936-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pela 

instituição bancária autora na ação de busca apreensão, convertida em 

depósito (fls. 73/74), razão por que DETERMINO ao demandado que 

DEPOSITE em Juízo e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o veículo 

Yamaha, modelo Yamaha YBR 125 K, Chassi 9C6KE092070097041, placa 

JYW 3396, Renavam 922844038, Ano 2007/2007, ou o seu equivalente em 

dinheiro, compreendido como “o valor do bem depositado e não o saldo 

devedor do débito, salvo se este for inferior ao primeiro”. CONDENO a 

parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa, na forma do § 3º do artigo 98 do CPC, uma vez que DEFIRO a 

gratuidade da justiça à parte demandada, como requerido à fl. 

132.DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 487 do CPC. 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.: 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:

 Certifico e dou fé que o autor juntou manifestação à fl. 41 informando a 

impossibilidade de emissão da guia de diligência, entretanto, à fl. 40, o 

autor já foi intimado para retirar a guia na Secretaria da Primeira Vara Cível 

ou informar endereço eletrônico para o envio da mesma. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar novamente a 

parte autora para que compareça nesta Secretaria para retirar a guia de 

complementação da diligência do Oficial de Justiça ou informe endereço 

eletrônico para envio da mesma, 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 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. 47-A/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 6021-97.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MT. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSON RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/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, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203157 Nr: 17234-22.2015.811.0055

 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): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193165 Nr: 9456-98.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIO APARECIDO BENÄ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPA LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 12.574, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 

154.351, Ricardo Gonçalves Santos - OAB:OAB/AP 421-A

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não ocorreu a publicação da 

decisão de fls. 202/203 no DJE. 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 das partes dos termos 

da decisão de fls. 202/203, parcialmente transcrita a seguir. DECISÃO: 

"(...) Vistos. A parte embargante pretende a revisão da sentença sob o 

fundamento de que fora contraditória, uma vez que teria fixado, 

equivocadamente, incidência de juros moratórios a partir da citação e 

correção monetária a partir da prolação da sentença, em detrimento do 
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entendimento consolidado pela jurisprudência a respeito. Pois bem. É 

cediço que a contradição se configura quando os termos de uma decisão 

se mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a decisão. (...) 

A sentença se mostra absolutamente inteligível. Não há contradição 

interna (contradição externa não é hipótese de embargos). (...) Ou seja: 

trata-se de irresignação quanto ao conteúdo da sentença, o que não é 

passível de ser discutido no bojo dos embargados declaratórios. Por outro 

lado, destaco que o que a embargante pretende em relação à correção 

monetária é exatamente o que consta na sentença, ou seja: a incidência 

da correção monetária a partir da prolação da sentença. É o que consta 

no dispositivo. Por fim, o pedido de suspensão por conta de recurso 

repetitivo também não tem vez no bojo dos embargos declaratórios, já que 

não se prestam a tal desiderato. Frise-se: sem contradição interna, 

omissão, obscuridade ou erro material, não há que se falar de embargos 

declaratórios, pois se trata de recurso com fundamentação vinculada. Em 

suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na sentença, 

como não se depara com qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do 

CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido. Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante. INTIMEM-SE".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 450 Nr: 1007-84.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, GILBERTO TORRES ALVES JÚNIOR - 

OAB:5.979/MT, IURI FERRARI COCICOV - OAB:5686, JOÃO MENDES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829, MARCOS CARDOZO 

DALTO - OAB:11466, SAMI MAHMUD ALAWI - OAB:6969/MS, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

575/576-verso, 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, sobre o cálculo de fls. 581/594, valendo o silêncio 

como concordância, quando o Banco exequente, se assim entender, 

poderá formular novas considerações sobre o valor apurado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 450 Nr: 1007-84.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, GILBERTO TORRES ALVES JÚNIOR - 

OAB:5.979/MT, IURI FERRARI COCICOV - OAB:5686, JOÃO MENDES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829, MARCOS CARDOZO 

DALTO - OAB:11466, SAMI MAHMUD ALAWI - OAB:6969/MS, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários das partes para levantamento dos valores depositados em 

juízo. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes para que informem, no prazo de quinze dias, os 

dados bancários para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da 

agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136648 Nr: 6919-71.2011.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON FANTINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

261/262-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 

quinze dias, manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo 

Contador Judicial às fls. 263/264.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164301 Nr: 2087-87.2014.811.0055

 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: ALESSANDRA ALBANO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SEGUROS/ BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A, ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da requerida ICATU HARTFORD 

SEGUROS S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do saldo devedor das custas judiciais, cálculo de fl. 251, no valor de R$ 

381,11, mais a taxa judiciária no valor de R$ 422,51, podendo as guias 

serem retiradas em qualquer posto do Funajuris ou no site 

"www.tjmt.jus.br", juntando-as aos autos devidamente recolhidas, bem 

como efetuar o pagamento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 100,19, devendo este último valor ser depositado na conta 

corrente 104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271162 Nr: 2132-52.2018.811.0055

 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: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joacir Jorlando Neves - 

OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 31-verso 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 146,96 

(Cento e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Seis 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 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Edson Osmar Alviano Costa, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 189701 Nr: 6454-23.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHULIO CRISTIANO TIBURSKI DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERSONE XAVIER DA SILVA, SUL 

AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, razão por que 

CONDENO a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 6.755,09 à parte 

demandada, a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora em 

1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do 

art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do prejuízo sofrido 

(Súmula 43 do STJ).CONDENO a parte demandante ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10 

% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, a condenação permanecerá suspensa por força do artigo 

98, § 3º, do CPC, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária 

gratuita (fl. 76).JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Depois, em razão da perda do objeto, 

JULGO EXTINTA a lide secundária, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC.Com relação à litisdenunciação, CONDENO o litisdenunciante ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da 

litisdenunciada, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do § 10 do art. 85 do CPC. Afinal, fora o aludido demandado quem 

dera causa à lide secundária.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2453-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 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. 

42/42-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

1.317,00 (Um mil trezentos e dezessete reais), 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 --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias. Caso 

pretenda a busca de bens e penhora, deverá efetuar, ainda, o 

recolhimento do valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), nos 

moldes acima lançados, somando-se o total de R$ 2.817,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207293 Nr: 20841-43.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/RJ 86235

 Posto isso, INDEFIRO os pedidos de fls. 248/250, 263/265 e 270/272, de 

modo que HOMOLOGO os honorários periciais de fls. 242/245 e 267/268. 

No mais, INTIME-SE a empresa responsável pela realização da perícia para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos o currículo com a 

comprovação da especialização dos profissionais responsáveis pelo 

laudo pericial, na forma do artigo 465, § 2º. Inciso II do CPC. Apresentado o 

currículo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte 

demandada deverá depositar os honorários periciais. Após, se 

depositados os honorários periciais e não havendo insurgência quanto às 

qualificações dos profissionais, CUMPRAM-SE os termos da decisão de 

fls. 234/235. Outrossim, como requerido às fls. 267/268, depositado ao 

valor dos honorários, DEFIRO a expedição de alvará judicial para 

levantamento de 50% do referido valor para início dos trabalhos, 

observando a conta bancária indicada às fls. 260 e 268. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259081 Nr: 24097-23.2017.811.0055

 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: CLEUSA ANTONIA RIBEIRO AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.997, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818

 Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia técnica e NOMEIO como perito 

grafotécnico José Ernesto Barbosa de Souza, Registro Funcional n. 

005275-SSP/MT, Caixa Postal n. 1024, Correio Shopping Pantanal, CEP 

78.050-973, Cuiabá-MT, Telefones: 65-9242-8383 e 65-3685-8296, que 

deverá, a partir do ponto controvertido, apresentar proposta de honorários 

no prazo de 05 (cinco) dias.Como a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, será expedida certidão de crédito contra o Estado em favor do 

perito, caso a parte autora não obtenha êxito na demanda, ou será 

condenada a parte demandada ao pagamento, caso a parte autora 

sagre-se vitoriosa.Para a realização da prova pericial, na forma dos 

artigos 379, inciso III e 396, ambos do CPC, INTIME-SE, ainda, o Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S.A. para que, no prazo de 15 dias, apresente 

os originais dos contratos de n. 125079145 e n. 125480524.Após, 

INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem 

como para que a parte demandada manifeste sobre a proposta dos 

honorários, sem prejuízo de posterior readequação pelo Juízo. Afinal, se 

sucumbente, será condenada a desembolsar tal valor.Ato seguinte, a 

Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e local para o início da 

perícia, encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e o(s) 

ponto(s) controvertido(s) para ser(em) respondido(s) como quesito(s) do 

Juízo, COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.Com a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos 

autos.A necessidade de prova oral será avaliada com a apresentação do 

laudo pericial.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121037 Nr: 215-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. GALLEGO COMERCIO - ME, ESTEVAN 

AUGUSTO GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 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 o advogado da 

parte autora dos termos da decisão de fl. 77, a seguir transcrita, para 

manifestação. DECISÃO: "Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, informar sobre o cumprimento do acordo, valendo o 

silêncio como quitação. Por fim, se não houver irresignação, CONCLUSOS 

para extinção da execução. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220408 Nr: 10365-09.2016.811.0055

 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: DORIVAL BETTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
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SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na 

sentença, como não se depara com qualquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido. Ante 

o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209821 Nr: 1971-13.2016.811.0055

 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: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE LENIR FERREIRA - 

OAB:OAB/RS 58.332

 Posto isso, FIXO os honorários periciais em R$ 3.000,00, sendo que, na 

hipótese de serem arcados pelo Estado, haverá a redução para R$ 

1.500,00. NOTIFIQUE-SE o perito sobre o conteúdo da vertente decisão. 

Dessa feita, CUMPRAM-SE os demais termos da decisão de fl. 50-verso. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 238271 Nr: 5542-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, APDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC, LCDA, LCDA, MDLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 84, REVOGO a decretação da 

revelia da requerida Maria de Lurdes Araújo (fl. 79) e, dando 

prosseguimento ao feito, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 30/05/2018, às 13h20mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 222425 Nr: 12019-31.2016.811.0055

 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: IO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo a necessidade de chamar o feito a 

ordem, posto que na certidão de óbito do de cujus Carlos Rodrigues 

Barbosa, consta a informação de que este deixou filhos maiores.

Nesse sentido, este juízo determinou a emenda da inicial para constar no 

polo passivo da demanda os herdeiros, entretanto, constato na petição de 

fls. 44/45 que as pessoas indicadas se tratam de supostos herdeiros.

Dessa forma, forçoso concluir que antes da inclusão das pessoas 

indicadas para compor o polo passivo da demanda se faz necessária à 

regularização da paternidade.

Posto isso, intime-se a procuradora da parte requerente, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos a comprovação de que o de cujus Carlos Rodrigues 

Barbosa é genitor das pessoas indicadas na petição de fls. 44/45.

Intime-se.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267534 Nr: 30323-44.2017.811.0055

 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: DAM, DEBORA RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que o requerido Estado de Mato 

Grosso, embora devidamente citado, contestasse a presente ação.

Certifico, ainda, que a contestação de fls. 42/53 do Município de Tangará 

da Serra é tempestiva, desta forma nos termos da legislação vigente e do 

artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

autora para impugná-la, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 214616 Nr: 5665-87.2016.811.0055

 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: SS, DSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MACHADO - 

OAB:32955OAB/SC, RENATO MORAES DE BEM - OAB:23612

 Certifico que, INTIMO os advogados da parte requerida, Srs. Renato 

Moraes de Bem, OAB/SC 23.612 e Alex Machado, OAB/SC 32.955, para 

que informe o atual endereço da parte requerida nos autos, bem como 

regularize seu endereço no sistema de prontuário eletrônico da Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis, no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 214616 Nr: 5665-87.2016.811.0055

 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: SS, DSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MACHADO - 
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OAB:32955OAB/SC, RENATO MORAES DE BEM - OAB:23612

 Certifico que, INTIMO as partes, para manifestarem acerca do relatório 

conclusivo da psicóloga, de fls. 222/225, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231168 Nr: 19764-62.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSD, KDSD, ADDEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 67, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231167 Nr: 19762-92.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSD, KDSD, ADDEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 71, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263501 Nr: 27360-63.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZGEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata M. de A. V. Neto Debesa 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22186/MT

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Zilda Gláucia Elias 

Franco de Souza em face de Manoel Alves de Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Em análise dos autos, vejo que as partes entabularam acordo acerca da 

partilha de bens e do divórcio, pugnando pela homologação do acordo e a 

aplicação da mancomunhão de bens, ressaltando que a cônjuge varoa 

voltará a usar o nome de solteira (fls. 74/81).

Deste modo, considerando a transação entabulada entre as partes, vejo 

que a homologação é medida que se impõe.

Posto isso, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o divórcio consensual requerido por Zilda Gláucia Elias 

Franco de Souza e Manoel Alves de Souza, bem como o acordo 

entabulado entre as partes acerca da partilha de bens.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Zilda Gláucea 

Elias Franco.

 JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

E, considerando mancomunhão dos bens durante o matrimônio, e que na 

partilha o imóvel permanecerá em nome dos filhos das partes, não há que 

se falar em permuta ou qualquer ato de transmissão de patrimônio e, 

consequentemente, não haverá incidência de ITBI/ITCD, uma vez que os 

bens apenas foram individualizados por meio da partilha.

Sem custas remanescentes, uma vez que as partes transigiram antes da 

sentença, nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Oficie-se o Cartório Notarial e Registral da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118956 Nr: 8914-90.2009.811.0055

 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: DMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 129, que em cumprimento ao art. 1º 

da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte autora da dilação do 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da decisão de fls. 126/127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 100731 Nr: 7788-73.2007.811.0055

 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: VANDERLEIA FERREIRA DE LIMA, JRDS, GILBERTO 

DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS, MARCIA ANDREA ALVES DOS 

SANTOS, TATIANA TOCCHETTO DOS SANTOS, MOSAIR RODRIGUES 

CHAVES, JOSE AUREO DOS SANTOS, MARIA JUDETE DOS SANTOS 

CHAVES, MARIA SELMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DANTAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - 

OAB:11.122/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Posto isso, julgo improcedente os embargos de declaração, mantendo a 

decisão atacada pelos seus próprios fundamentos legais.No mais, 

persiste a decisão de fls. 302/303 tal como está lançada, sendo apenas 

cancelada a audiência de conciliação designada para a data de 

26/04/2018, conforme requerido.E, dando prosseguimento ao feito, vejo 

que as últimas declarações foram ratificadas às fls. 313/313, contudo, não 

obedeceu ao disposto na legislação processual.Deste modo, determino1. 

Intime-se o inventariante para cumprir integralmente a decisão de fls. 

302/303, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do art. 485, III, do CPC.2. Proceda-se com o cancelamento da 

audiência designada nos autos.3. Decorrido o prazo, com a juntada dos 

documentos, abro vista dos autos ao Ministério Público.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265928 Nr: 29108-33.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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 de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 11 de 
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maio de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

As partes deverão comprovar nos autos a participação na oficina com a 

juntada do certificado.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a Oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, abro vista ao Ministério Público para manifestar acerca do acordo 

entabulado entre as partes.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246115 Nr: 13693-10.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA QUERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER MARTINEZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Vistos.

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 de até 18 (dezoito) anos, para 

participarem conjuntamente desta solenidade que se realizará no dia 11 de 

maio de 2018, ás 13h00min, no Bloco Central da UNIC, nesta Comarca.

Com relação ao trabalho neste dia será expedida declaração de dispensa 

por este Juízo, se necessário.

As partes deverão comprovar nos autos a participação na oficina com a 

juntada do certificado.

A parte que reside em outra cidade e que não puder comparecer ao ato 

deverá fazer a Oficina de Pais e Mães online, através do sítio 

www.tjmt.jus.br, devendo providenciar a juntada do certificado nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após a juntada do certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266156 Nr: 29268-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.22, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253333 Nr: 19457-74.2017.811.0055

 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: EDNALDO TENORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AVAÍDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MARTINS SALVADOR 

DE CARVALHO - OAB:12338-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – CONVERTO a presente demanda a fim de tramitar sob o rito 

de arrolamento sumário, nos termos do art. 659 do CPC, considerando que 

as partes são maiores, capazes e estão de acordo com a partilha 

amigável.II - INDEFIRO o petitório de fls. 56/57, por não vislumbrar 

presentes circunstâncias ensejadoras para a concessão do alvará judicial 

para levantamento de valores.III – No mais, dando prosseguimento ao feito, 

INTIME-SE o inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os seguintes documentos: a) Plano de partilha amigável, atribuindo o 

respectivo quinhão da meação e da herdeira, relacionando tanto os bens 

como as dívidas do espólio;b) Certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;c)Guia 

de informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis, 

expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD 

e os comprovantes de quitação ou isenção;IV - PROCEDA-SE com a 

juntada aos autos das informações de detalhamento de ordem judicial de 

existência de valores nas contas bancárias do de cujus.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253079 Nr: 19257-67.2017.811.0055

 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: NILZA NUNES ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMAR ZANIVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a inventariante aportou petitório às fls. 

54/55, informando que se encontra passando por dificuldades financeiras 

e não tem conseguido honrar com as parcelas do veículo alienado junto ao 

Banco BV Financeira em nome do de cujus, razão pela qual requer 

autorização judicial a fim de realizar a venda do veículo pertencente ao 

acervo patrimonial do espólio.

Assim, considerando a ausência de recursos financeiros da inventariante 

para quitação dos débitos do veículo em apreço, bem como tendo em vista 

a possibilidade de eventual busca e apreensão do mesmo, vejo que 

inexiste óbice no que diz respeito ao deferimento de expedição de alvará 

judicial para venda do referido veículo.

Posto isso:

I – Apensem-se o presente feito aos autos tombados sob Código nº 

266241.

II - DEFIRO o alvará judicial autorizando o inventariante a realizar a venda 

do veículo Fiat/Palio WK Adven Flex, 2007, placa DTA 2569, conforme 

requerido, devendo, para tanto, os valores obtidos com a venda serem 

depositados em conta judicial vinculada ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

III - OFICIE-SE ao Banco BV Financeira para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, forneça cópia do contrato firmado com o de cujus Ademar Zanivan, 

bem com junte aos autos planilha com valor atualizado da dívida.

IV - PROCEDA-SE com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento de ordem judicial de existência de valores nas contas 

bancárias do de cujus.

Expeça-se o competente Alvará Judicial, conforme requerido às fls. 54/55.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 24.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256985 Nr: 22272-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 
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CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256985.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que os documentos juntados pela parte 

autora não são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência para 

arcar com as custas e despesas processuais, devendo ser mantida a 

decisão de fls. 57.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as 

custas iniciais, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164819 Nr: 3010-16.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo a parte, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161058 Nr: 11409-68.2013.811.0055

 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: C. L. M. DE ARAUJO ME, CARMEM LUCIA MENDES DE 

ARAUJO OLYNTHO, MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes, nas pessoas de seus 

advogados, para manifestarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215401 Nr: 6339-65.2016.811.0055

 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): ANTONIO GOMES DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, a ser diligenciada no Centro desta cidade, a 

ser depositada em guia própria e 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 Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136519 Nr: 6779-37.2011.811.0055

 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: GILBERTO CIRILO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Certifico que intimo a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar uma conta e CNPJ/CPF em seu nome ou de advogado com 

poderes para receber e dar quitação, a fim de ser expedido alvará 

eletrônico para levantamento de valores depositados nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233194 Nr: 22071-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA, JOSÉ ANTONIO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Fernando Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila São Pedro, a ser depositada 

em guia própria e 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.: 161467 Nr: 12108-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME, PATRICK PRIEGNITZ, 

MICHELLE VILAS BOAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Santiago, 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 Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131492 Nr: 1222-69.2011.811.0055

 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: HELIO LOURENÇO KARLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTAO DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que intimo a parte requerida para se manifestar sobre a petição 

de fls. 344/345, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117712 Nr: 7712-78.2009.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA INEZ MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Certifico que, haja vista a indicação de nova data em fl. 422 pelo IPC, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 203 de 636



intimo novamente as partes que, o início da perícia dar-se-á na data de 

14/5/2018, às 13h, nesta secretaria, ficando mais uma vez advertida a 

embargante que DEVERÁ COMPARECER NO CARTÓRIO na data e horário 

retrocitados, a fim de que sejam colhidos os materiais gráficos padrões 

imprescindíveis aos cotejos periciais, munida dos originais de seus 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62126 Nr: 3666-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.193,00 (mil cento e noventa e três 

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.: 212151 Nr: 3784-75.2016.811.0055

 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: CARLOS FARIAS RIBEIRO, MARIA REGINA RODRIGUES 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADRIANO ESTEVES DE JESUS, 

NAIR CARDOSO, LUCAS ESTEVES DOS REIS, MARCOS ESTEVES DOS 

REIS, VILA LOPES DOS REIS, SIMEIRE LOPES DPS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

infrutífera, intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111149 Nr: 1383-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MARIANO & GUIMARAES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI, EDSON GOMES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila Santa Terezinha, 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.: 27511 Nr: 925-72.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista as restrições efetuadas nos autos em fls. 

213/216, intimo o exequente para se manifestar nos autos acerca do 

interesse na manutenção delas, e caso positivo, informe o endereço onde 

os bens possam ser encontrados e penhorados, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225581 Nr: 14707-63.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIN WEISMANN, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO DIAS DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE 

MATOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA 

FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18898

 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 nos 

processos códigos 214697 e 218123, os quais também julgo extintos com 

fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, ficando 

também extinto o processo código 233396 com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Baixe-se a AV-9-22.328 

do CRI desta Comarca, devendo ser expedido ofício para tanto. Custas e 

honorários na forma acordada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Os presentes saem intimados com renúncia do prazo recursal. 

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214697 Nr: 5730-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TARCISIO DIAS DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE MATOS 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIN WEISMANN, TATIANE PEREIRA 

FRANCO WEISMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE 

PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 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 nos 

processos códigos 214697 e 218123, os quais também julgo extintos com 

fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, ficando 

também extinto o processo código 233396 com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Baixe-se a AV-9-22.328 

do CRI desta Comarca, devendo ser expedido ofício para tanto. Custas e 

honorários na forma acordada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Os presentes saem intimados com renúncia do prazo recursal. 

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218123 Nr: 8430-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIN WEISMANN, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO DIAS DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE 

MATOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA 

FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 nos 

processos códigos 214697 e 218123, os quais também julgo extintos com 
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fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, ficando 

também extinto o processo código 233396 com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Baixe-se a AV-9-22.328 

do CRI desta Comarca, devendo ser expedido ofício para tanto. Custas e 

honorários na forma acordada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Os presentes saem intimados com renúncia do prazo recursal. 

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233396 Nr: 22215-60.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO DIAS DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE MATOS 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIN WEISMANN, TATIANE PEREIRA 

FRANCO WEISMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE 

PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 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 nos 

processos códigos 214697 e 218123, os quais também julgo extintos com 

fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, ficando 

também extinto o processo código 233396 com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Baixe-se a AV-9-22.328 

do CRI desta Comarca, devendo ser expedido ofício para tanto. Custas e 

honorários na forma acordada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Os presentes saem intimados com renúncia do prazo recursal. 

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205240 Nr: 18869-38.2015.811.0055

 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: RUNEI SALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, INSTITUTO MANTENEDOR DE 

ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:125.559/MG, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 

17737, WESLEY ALVES PEREIRA - OAB:132.745/MG

 Vistos, Como prova remanescente útil e pertinente para o deslinde da 

ação, determino que o Município de Tangará da Serra seja oficiado para 

exibir o contrato mencionado nas notas de empenho de fls. 54/56, 

devendo ainda informar, conclusivamente, se os pagamentos 

mencionados pelo autor realmente se referem à contraprestação do 

Município no tal convênio alegado. Destaco que, caso o Município tenha 

efetuado pagamento de mensalidade(s) em favor do autor, deverá indicar 

com precisão o valor e os períodos referentes. Apresentadas estas 

informações, vistas às partes para apresentação de alegações finais e 

conclusos para sentença. Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141316 Nr: 650-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MOTOS LTDA-ME, JAQSON LUIZ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350-MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo para a parte executada 

efetuar o pagamento do débito, intimo a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148609 Nr: 8513-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS 

(OAB/MT 22.096) levou os presentes autos com carga rápida e até o 

presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264111 Nr: 27744-26.2017.811.0055

 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: CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, ROBERTO MIRANDA, 

APARECIDA MARTINS AZALINA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SATURNINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9916-D, JOSÉ CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO 

DEL GROSSI - OAB:24.895-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 Certifico que o advogado GUNDHER GOMES DUARTE (OAB/MT 24171) 

levou os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155048 Nr: 3660-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS EVANGELISTA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 Certifico que o advogado VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (OAB/MT 11692) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153258 Nr: 1930-51.2013.811.0055

 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: ANTONIO FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056, RENATO ALVES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT:14850

 Certifico que o advogado VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (OAB/MT 11692) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159836 Nr: 9145-78.2013.811.0055

 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: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELICIANO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico que o advogado VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (OAB/MT 11692) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253587 Nr: 19639-60.2017.811.0055

 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): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Cidade Alta, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215432 Nr: 6364-78.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVALDO PIVA, SILVIA CRISTINA PINTO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ANTUNES MAXIMIANO, GEIZANE 

BARBOSA QUEIROZ MAXIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Certifico que, encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

para intimação dos autores, as quais foram devolvidas às fls.198/199 dos 

autos, constando como motivo: "mudou-se".

Certifico ainda que haja vista a expedição do mandado de intimação para 

audiência, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no bairro: Distrito de São Jorge, 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, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161492 Nr: 12148-41.2013.811.0055

 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: JMDA, ICDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDDPL, MEIL, NZ, GZ, OAT, MDLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, Mauro Alexandre 

Moleiro Pires - OAB:7443 MT, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação da requerida Maria de 

Lurdes Trentini ter sido devolvida duas vezes sem que ela tivesse sido 

encontrada, intimo a parte autora para requerer o que de dirreito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161492 Nr: 12148-41.2013.811.0055

 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: JOÃO MARQUES DOS ANJOS, ILDACI CATARINA DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, 

MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NELSO ZEILMANN, GERTI 

ZEILMANN, OSCAR ALFEU TRENTINI, MARIA DE LURDES TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, Mauro Alexandre 

Moleiro Pires - OAB:7443 MT, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação da requerida Maria de 

Lurdes Trentini ter sido devolvida duas vezes sem que ela tivesse sido 

encontrada, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 112609 Nr: 2765-78.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE CARMO 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:

 Certifico que ao preencher o formulário referente a expedição da 
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Requisição de Pequeno Valor, o sistema e-PrecWeb acusou que o valor 

pertinente ao presente feito ultrapassa 60 salários mínimos, conforme 

depreende-se do "print" da tela que segue em anexo, sendo assim, intimo 

a exequente para que se manifeste acerca de eventual renúncia aos 

valores excedentes, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125398 Nr: 4379-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FRANCISCA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos para fins de expedição da RPV 

pertinente constatei que o advogado da parte autora requereu às 

fls.93/97, que fossem destacados dos honorários contratuais do montante 

pertencente à parte autora, razão pela qual encaminho os autos 

conclusos para apreciação.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 4615-70.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO TOMAZ FILHO, ISAMAR NOEMIA DO 

NASCIMENTO TOMAZ

 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:

 Certifico que compulsando os autos para fins de expedição da RPV 

pertinente constatei que o advogado da parte autora requereu às 

fls.140/143, que fossem destacados dos honorários contratuais do 

montante pertencente à parte autora, razão pela qual encaminho os autos 

conclusos para apreciação.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157149 Nr: 5767-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LIMA 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:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores dos honorários sucumbenciais discriminando o quantum relativo 

ao valor corrigido, bem como ao valor dos juros. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265802 Nr: 29024-32.2017.811.0055

 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: SYLVANO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108060 Nr: 6757-81.2008.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM CALÇADOS LTDA, NORIMAR DOS 

SANTOS, IVONE CARMEM PIVATTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL PIVATTO DOS 

SANTOS - OAB:61.820-PR

 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 atualizado à fl. 47, no importe de R$579,88, 

de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: (...) 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 publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado nesta data para 

o exequente, em decorrência da renuncia ao prazo recursal, 

providencie-se a intimação do executado, para fins de ciência da presente 

e recolhimento das custas.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

recolhimento das custas, anote-se as margens da distribuição, e 

posteriormente, expeça-se o necessário para 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 junho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142523 Nr: 1952-46.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL SANCHES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 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, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl.58, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso (...) 1. 
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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, 3 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 240608 Nr: 8643-03.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLO ROBERTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 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, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl.36, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais. A despeito, vejamos recente julgado do nosso (...) 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 publ icação 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, 3 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152855 Nr: 1518-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ELIAS DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142934 Nr: 2407-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA NOWICKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, 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 cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114386 Nr: 4573-21.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CUSTODIA 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:

 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. 174, 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.: 246358 Nr: 13876-78.2017.811.0055

 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: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138327 Nr: 8728-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GILCÉLIO LUIZ PERES, 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:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141047 Nr: 364-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DUARTE MARTINS

 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:

 Processo n.º 364-04.2012 (Cód. 141047)

VISTOS, ETC.

Considerando que o processo correlato ao peticionamento fora remetido 

em carga ao executado e ainda não retornou para este juízo, bem assim 

tendo em vista que já fora determinado o pagamento do RPV ora 

questionado, o qual está em processamento no Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, determino que tão logo a Secretaria receba o processo em 

questão, faça a sua conclusão para esta magistrada, encartando o 

presente pleito.

Em decorrência, diante da celeuma a respeito do valor devido, bem assim 

com o fito de não causar maior mora processual, atente-se, Sr. Gestor, 

para que não seja expedido alvará até que sobrevenha o posicionamento 

judicial a respeito da questão controversa.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 267761 Nr: 30496-68.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA MINEY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para se manifestar acerca da 

petição de folhas 15/16 dos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165326 Nr: 3915-21.2014.811.0055

 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 JULIO RODRIGUES NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/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.: 170058 Nr: 11186-81.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Nards Noronha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 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.: 174048 Nr: 15857-50.2014.811.0055

 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: ALDIR MIGUEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 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.: 180672 Nr: 22613-75.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 270003 Nr: 1054-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1054-23.2018 (Cód. 270003)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, expeça-se 

o necessário para o seu cumprimento.

Após, com o retorno dos autos da Procuradoria Geral do Estado, junte-se 

o presente decisório.

Cumpra-se.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 20 de abril 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.: 190517 Nr: 7057-96.2015.811.0055

 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: JOSE CARAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, 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.: 128456 Nr: 7313-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALVES DOS SANTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256113 Nr: 21483-45.2017.811.0055

 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: PAULO RUFINO DE SOUZA, Maria José da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Saúde S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - 

OAB:17725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Intimação do advogado da parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 100,45, (cem reais e quarenta e cinco 

centavos), devendo este valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 477-31.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA 

CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 446/457.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 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 requerida VIA FERTIL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA para manifestar COM URGENCIA acerca da 

correspondência expedida para a intimação da referida requerida, para a 

audiência designada para o dia 16/05/2018, as 13h30min ho-ras, onde a 

correspondência foi devolvida com a informação MUDOU-SE”, DEVENDO 

O ADVOGADO DA REQUERIDA INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO 

ATUALIZADO PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA MESMA, OU 

TRAZER O REPRESENTANTE DA MESMA INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇAO PARA A REFERIDA AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 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

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA BEM COMO DO 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA VIA FERTIL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA PARA MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO E OUTRO ACOSTADO AS FLS. 2384/2391, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252455 Nr: 18803-87.2017.811.0055

 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: ALEXANDRO GARCIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13.451

 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 
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contestação apresentada pela parte requerida, bem como manifestar 

também quanto a reconvenção apresentada pela parte requerida, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230752 Nr: 19228-51.2016.811.0055

 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: CREMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, SERGIO REVERSE, 

APARECIDA DE FATIMA DIAS REVERSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR DANILLO RAYMUNDO DA SILVA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 3.616

 Intimação da requerida na pessoa do seu advogado para informar com 

urgência o endereço atualizado da denunciada a lide tendo em vista que a 

correspondência carta de citação foi devolvida com a informação 

mudou-se, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15501 Nr: 1548-78.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO, ANNELIESE WERMINGHOFF 

PINTO, ALCIR DARTORA, LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS.530, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224123 Nr: 13438-86.2016.811.0055

 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: MARIA DAS DORES SALVADOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA), POSITIVO 

INFORMÁTICA S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:17819/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - 

OAB:OAB/MG 126.906, JOSÉ CUSTÓDIO PIRES RAMOS NETO - 

OAB:OAB/MG 150.225

 Contudo, julgo improcedentes os pedidos atinentes a ambas as 

segurados, reconhecendo a ilegitimidade das mesmas quanto a 

indenização decorrente do vicio oculto e a improcedência quanto a 

demanda que visava reconhecer a ilicitude dos seguros acessórios, 

condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em 

relação ao patrono da seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A no 

patamar de 10% do valor da causa, observando-se contudo a suspensão 

da exigibilidade de tais encargos em razão da gratuidade já deferida.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.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se os autos.Tangará da Serra, 19 de abril de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240788 Nr: 8808-50.2017.811.0055

 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: CECILIA DE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 de crédito, conforme documento de fls. 57.Assim, tratando-se de relação 

de consumo e sendo patente a hipossuficiência do requerente frente ao 

requerido de rigor a inversão do ônus da prova. Inexistindo outras 

questões processuais declaro o feito saneado e fixo como ponto 

controvertida a existência de bloqueio administrativo para operações por 

cartão de crédito e conta corrente, bloqueio da emissão de talonário, 

aprovisionamento indevido de valores e negativa injustificada quanto a 

realização de pagamento parcial de fatura de cartão de crédito e ausência 

de vinculação do pagamento de financiamento vinculada ao salário a data 

do efetivo pagamento do mesmo. A abusividade de tais práticas e a 

ocorrência de danos morais decorrentes das mesmas.Por fim, como meio 

de provas determino a produção de prova oral, destacando o depoimento 

pessoal do autor e de representante do requerido e testemunhas 

arroladas tempestivamente pelas partes, devendo ainda ser colhido 

depoimento como informante do gerente de relacionamento Luciney de 

Pinto Barros, cuja qualificação deverá ser informada pela instituição 

financeira, deprecando-se sua oitiva, se necessário. Para o 

prosseguimento do feito designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 7 de agosto de 2018, às 14:00 horas.Sem prejuízo de tais 

deliberações, oficie-se a agência a qual a conta corrente da autora se 

encontra vinculada, para que no prazo de 30 dias apresente o extrato 

completo da Cédula de Crédito Bancário 132.116.743, bem como das 

demais operações financeiras quitadas por tal operação, destacando-se a 

operação 852055365.Atente-se o Cartório quanto ao contraditório quando 

da apresentação das informações solicitadas.Procedam-se as expedições 

necessárias.Tangará da Serra, 19 de abril de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276197 Nr: 5855-79.2018.811.0055

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO PERTILE CIA LTDA ME, , ELIDO PERTILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a duas (02) diligências, necessárias para o cumprimento 

do mandado de Busca e Apreensão e Citação, na localidade denominada 

Rodovia MT 358, KM 146, zona rural, nesta Comarca, ao qual será 

acrescido a importância relativa à tarifa bancária, cujo depósito deverá ser 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143092 Nr: 2567-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, VALDIR 

MARQUEZIN, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 
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FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB:MT 7.216, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405, HERMES BEZERRA SILVA 

NETO - OAB:11405/O, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Sapezal-MT, 

no legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148608 Nr: 8512-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS 

LABORATORIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 Vistos,

Inviavel neste momento o deferimento da diligência na forma requerida 

ante a pendência quanto a formalização do procejdimento eletrônico 

pleiteado, contudo, fica desde já deferia a expedição das certidões 

necessárias ao protesto do débito, ficando por outro lado indeferida a 

diligência junto a Receita eis que já realizada, ficando determinado contudo 

a renovação da diligência de fls. 384

Frustrada a diligência, expeça-se mandado de penhora e remoção de 

bens móveis que não sejam indispensáveis ao funcionamento da empresa 

requerida devendo os mesmos serem depositados em poder do 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227891 Nr: 16595-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROVARE CONSTRUÇÕES LTDA ME, ROSA 

GOMES DE ASSIS, ROSIMAR DO CARMO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 122/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118666 Nr: 8639-44.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO S/C 

LTDA, PAULO BABKA, LUDMILA BABKOVA, TOMAS BABKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULFUILL - DISTRIBUIDORA LTDA, REINALDO 

DE PAIVA GRILLO, ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, CARTÓRIO 1º OFICIO 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DE CAMARGO 

PEIXOTO - OAB:178867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, SHALIMAR BENCICE E SILVA - OAB:

 Intimação do autor para providenciar os emolumentos correspondente a 

R$ 40,14 (quarenta reais e quatorze centavos) podendo ser pago perante 

a recepção do Cartório do 1º Oficio Registro de Imóveis Antônio Tuim de 

Almeida da Comarca de Tangara da Serra-MT, ou via deposito bancário na 

conta corrente n. 162-6, agencia n. 2086 da Caixa Econômica Federal, em 

nome do Cartório do 1º DE Tangara da Serra-MT, devendo no pagamento 

no Cartório de imóvel, para baixa e repasse ao FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180249 Nr: 22130-45.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPOTUBA COMUNICAÇÃO LTDA ("O JORNAL 

DO VALE"), ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar nos autos o endereço atualizado da 

executada, para fim de proceder a intimação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266747 Nr: 32758-88.2017.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO ADALBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que providencie o pagamento da importância de 

R$ 146,96 (cento e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) a 

título de complemento das despesas de condução, referente a 04 (quatro) 

diligências locais realizadas nesta cidade .Quantia esta que deverá ser 

d e p o s i t a d a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficial LUBIA NUNES DA COSTA para recebimento dos 

valores, tudo conforme provimento em vigência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168136 Nr: 8569-51.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DILCEU GUZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTAL EQUIPAMENTOS S/A COMÉRCIO E 

INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - 

OAB:29684 RS, PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522

 Intimação do autor para providenciar o depósito de diligência no valor de 

R$ 203,00 (duzentos e três reais), referente a deslocamento ao Município 

de Nova Olímpia/MT, no valor de R$ 203,00 (duzentos e três reais), 

conforme Portaria 08/2009/DF, para intimação da testemunha para 

audiência que será realizada em 06/06/2018, as 14h00min. Na carta 

precatória sob o n. 1727-60.2018.811.0008- código. 135278- Comarca de 

Barra do Bugres-MT.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 275145 Nr: 5090-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SAMPAIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0

 Processo Crime nº. 2090-11.2018 – Cód. 275145
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VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de pedido de anuência para a transferência do recuperando 

Lauro Sampaio da Cruz oriundo da Comarca de Piraquara/PR; sob 

alegação de que o recuperando possui parentes nesta Comarca.

Verifica-se que o reeducando encontra-se cumprindo pena em regime 

semiaberto.

Destaco que esta comarca não conta com estabelecimento adequado para 

o cumprimento das penas nos regimes semiaberto, aberto e livramento 

condicional, sendo esta feita de maneira domiciliar perante o 

comparecimento mensal em juízo.

Não obstante, DEFIRO o pleito do reeducando.

Oficie-se ao Juízo de origem acerca do deferimento para transferência do 

reeducando.

Em seguida, proceda-se ao arquivamento do presente feito.

Às providências. Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 17 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 51093 Nr: 1340-21.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJALMO JOSÉ NOWICKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 22/02/2018

Dados Gerais

Execução Número: 1340-21.2006.811.0055

Nome Reeducando: Adejalmo José Nowicki

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 1a 3m 0d 16/11/2015 07/03/2017 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

 1a 6m 0d 16/11/2015 07/03/2017 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 30

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

16/11/2015 17/06/2016 Fls. 302 e 337

18/06/2016 06/03/2017

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

01/12/2017 31/12/2017 30 dias -

Total de dias interrompidos: 30

Data de Prisão Definitiva: 07/03/2017

Total da Pena: 2a 9m 0d

Regime Atual: Aberto

Data base para Livramento Condicional 16/11/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 11/01/2016

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

16/11/2015 + 1a 4m 15d + 0a 1m 0d - 1a 3m 19d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 0a 6m 25d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

07/03/2017 + 2a 9m 0d + 0a 1m 0d - 1a 3m 19d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 2m 4d

Data do Término da Pena: 17/09/2018

Demais Observações

____________________________________________

 LUZILENE ARAÚJO PIMENTEL LUZ - Matrícula: 4319

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 223251 Nr: 12629-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Proc.12629-96.2016.811.0055 - Cód.223251

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por Rafael Mendes de 

Oliveira, entendo que não restam configuradas, neste momento, as 

hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de 

Processo Penal, em sua nova redação decorrente das alterações trazidas 

pela Lei nº. 11.719/2008.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente o acusado, mantendo o recebimento da denúncia oferecida 

pelo Ministério Público. Por conseguinte, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia de 06 de agosto de 2018, às 13:30 horas.

Intimem-se.

Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 04 de abril de 2018 .

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177184 Nr: 19271-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Execução Número: 19271-56.2014.811.0055

Nome Reeducando: Mauricio Rodrigues Mota

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 8a 0m 0d 02/05/2014 02/05/2014 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

35 Decisão de fls. 69

41 Decisão de fls. 106

69 Decisão de fls. 130

70 Decisão de fls. 180

46 Decisão de fls 193

Data de Prisão Definitiva: 02/05/2014

Total da Pena: 8a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 02/05/2014

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 03/06/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

02/05/2014 + 4a 9m 18d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 261 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(02/05/2014 - 02/05/2014) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 02/05/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 13/08/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

02/05/2014 + 8a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 261- 1

Pena Restante a partir da data Atual 3a 4m 16d
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 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

02/05/2014 + 8a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 261- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 10m 25d

Data do Término da Pena: 13/08/2021

Demais Observações

____________________________________________

 Francisco Ney Gaíva - Matrícula: 11333

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206657 Nr: 20211-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos. 1) Como não há nos autos certidão quanto ao cumprimento da 

intimação da testemunha Valquiria da Silva, designo audiência de 

continuação para oitiva da mesma para o dia 26/06/2018 às 16:00 horas, 

devendo se proceder a intimação da mesma no endereço constante de fls. 

134. 2) Outrossim, intime-se via DJE a defesa para que tome ciência e 

compareça a referida audiência, em que será facultado a realização de 

novo interrogatório do acusado no ato, caso assim o pretenda, haja vista a 

realização da oitiva da sobredita testemunha. 3) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252144 Nr: 18490-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILNEY FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 Processo Crime nº. 18490-29.2017.811.0055 – Cód. 252144

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Wilney Fernandes 

Vieira, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de agosto de 2018, às 13h00min. No 

ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário

Tangará da Serra - MT, 12 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175026 Nr: 16982-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Processo Crime nº. 16982-53.2014.811.0055 – Cód. 175026

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Redesigno audiência de instrução e julgamento anteriormente agendada, 

para a data de 18 de junho de 2018, às 13h30min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 12 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268020 Nr: 30929-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

147/150:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

do acusado Davison Vasconcelos Moraes, notadamente por persistir os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-o na prisão em que se encontram.2)CIÊNCIA ao Ministério 

Público e ao Advogado do acusado.Tangará da Serra, 18 de abril de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254753 Nr: 20462-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 20462-34.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254753.

 Vistos.

Considerando que, pelo Calendário Forense de 2018, dia 30/04/2018 será 

ponto facultativo no Tribunal de Justiça e em todas as Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a audiência designada às fls. 84 para 

o dia 16 de maio de 2018, às 14h40min.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE, conforme já determinado às fls. 84, 

observando-se apenas que houve alteração de data e horário da 

audiência.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 18 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270176 Nr: 1239-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LIRA DA LUZ, RAIMUNDA DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 Autos nº: 1239-61.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 270176.

Vistos etc.

1. Analisando as respostas apresentadas pelos réus e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de maio 
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de 2018, às 13:00 horas.

2. INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados, 

sob pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 08) e nas respostas (fls. 112/113 

e fls. 133).

4. REQUISITE-SE o réu Benedito Lira da Luz junto à Direção do 

estabelecimento penal onde se encontra custodiado.

5. PROVIDENCIE-SE o necessário, à vista do documento de fls. 96, para a 

realização do estudo psicológico junto às vítimas, conforme já determinado 

no item “6” de fls. 90 verso.

6. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 19 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 175876 Nr: 17845-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Marcos Dias da Silva, Cpf: 02078968102, Rg: 1972039-4 

SSP MT Filiação: Maria Ana Dias da Silva, data de nascimento: 02/08/1979, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), Endereço: Rua Fortaleza, 

Nº 101, Bairro: Dona Julia, Cidade: Tangara da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o 

faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Marcos Dias da 

Silva, vulgo “Marcão”, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147 

do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, eis que não possui nenhuma sentença 

penal condenatória (fls. 81/82).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, constato a presença da agravante 

prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código Penal, razão pela qual, 

MAJORO a pena outrora imposta em um sexto (1/6), restando o quantum 

em um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado, na forma da lei, observando-se que, neste caso, 

está sendo assistido pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275794 Nr: 5556-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.MARÍLIA-SP, MINISTERIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALEX GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Mara Freitas 

Ponciano - OAB:127.529/SP

 Autos nº: 5556-05.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 275794.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 17 de maio de 2018, às 17h40min, para oitiva da 

testemunha de acusação Marcos Afonso Bellini, 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, 19 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA MICHELI DA SILVA (REQUERENTE)

EVERALDO BEZERRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAKASHI SHIDA (REQUERIDO)

L R DE MELLO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 
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para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/09/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/09/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIBER WAIGHT THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/08/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/08/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE DOS SANTOS VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/09/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOCONDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/08/2018, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 19 de Setembro de 2018 às 16h15min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001011-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica que é possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 
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colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Com a resposta, tornem imediatamente 

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

da Serra, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012032-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000039-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SILVA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001013-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº 

1000633-16.2018.811.0055 . Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001015-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLNIZA (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001009-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PARRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A presente carta precatória envolve matéria previdenciária e tem 

como parte requerida autarquia federal, não sendo de competência deste 

Juizado Especial da Fazenda Pública, mas sim da 4ª Vara Cível desta 

Comarca. Assim, tendo em vista o caráter itinerante da missiva, 

proceda-se a redistribuição da presente à 4ª Vara Cível desta Comarca, 

para seu devido cumprimento. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

comunicando-se a redistribuição. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001016-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOERLI INES WERMOND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 217 de 636



melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 20 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001017-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 20 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN MERIAN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por se tratar de documento imprescindível ao julgamento do 

conflito, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, anexar aos autos o contrato de prestação de serviços de 

saúde, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 231986 Nr: 20871-44.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERNILTON DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALLA BONA - OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roni Cezar - OAB:, Valquiria 

da Silva - OAB:23551/O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - 

OAB:20717-O

 Intimo a Parte Querelada, na pesso do seu representante legal, para 

comprovar nos autos o pagamento do acordo feito em audiência no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 223774 Nr: 13109-74.2016.811.0055

 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): LUAN HENRIQUE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Intimo o autor do fato, por meio do seu Advogado, para comprovar o 

cumprimento da proposta de transação penal aceita em Audiência 

Preliminar, no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ISABEL BALANSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. IVANI ISABEL BALANSIN 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 do 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 Ansiedade Generealizada, 

tendo-lhe sido prescrito o medicamento Duloxetina 30MG, 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 dos mencionados produtos 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 que os medicamentos são 

fornecidos pelo SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do 

exórdio e dos documentos a ela acostados, a reclamante apresenta 

diagnóstico de Ansiedade Generalizada 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 do medicamento necessário para seu 

tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 
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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 da reclamante, 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 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, que 

informou que o fármaco não está disponível. 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. 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 diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido 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 do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 
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que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

conseqUência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento Duloxetina 30MG em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com 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. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 
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Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com 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. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANHONI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 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. Em juízo de 

rasa cognição, verifico presentes os requisitos para a concessão da 

medida de urgência almejada. Segundo relata o reclamante, protocolou 

pedido de averbação de tempo de serviço em setembro de 2015, para fins 

de elevação de nível, tendo o reclamado, em agosto de 2016, atendido sua 

solicitação, elevando seu nível de soldado 1 para soldado 3. Continua 

aduzindo que em janeiro de 2017 foi surpreendido pela redução salarial, 

por ter voltado para a condição de soldado de nível 1, e pelos descontos 

em seu subsídio, pelos valores “a mais” recebidos entre os meses de 

setembro a dezembro de 2016. No que tange ao pedido para determinar a 

elevação de nível, verifica-se que este perdeu o objeto, uma vez que foi 

concedido administrativamente pelo reclamado, consoante informado pelo 

reclamante por meio da petição do Id 12379732. Com relação ao pedido de 

suspensão de descontos, a plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no fato de que o reclamante demonstrou o direito à 

elevação de nível desde setembro de 2015, situação que foi reconhecida 

administrativamente pelo próprio reclamado. Como consequência, não há 

justificativa para que ocorram os descontos em seu subsídio por valores 

recebidos a mais em razão da elevação de nível, nos meses de setembro 

a dezembro de 2016. Se os descontos já não se justificavam antes, não 

há neste momento qualquer justificativa para que se mantenha, já que, 

como dito anteriormente, a própria administração pública reconheceu seu 

direito e o elevou novamente ao nível 3 da carreira. Os descontos 

informados na inicial, referentes aos salários percebidos pelo reclamante 

nos meses de setembro a dezembro de 2016, vieram comprovados por 

meio dos holerites juntados no Id 12373021. O direito à elevação de nível 

em setembro de 2015 está demonstrado por meio do Boletim Geral 

Eletrônico, emitido pelo próprio reclamado, anexado no Id 12371512, em 

que o reclamado reconhece o período de 6 anos e 8 meses de tempo de 

serviço a ser averbado na ficha funcional do reclamante, bem como pelos 

holerites de Id 12371815, no quais o reclamante percebeu quantia 

compatível ao cargo de soldado nível 3. O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de que a permanência dos descontos no subsídio do reclamante 

poderão agravar ainda mais o prejuízo já sofrido por ele, que há longo 

tempo vem experimento um decréscimo patrimonial indevido. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da de urgência neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Outrossim, se no julgamento do pedido 

ficar constatado que o reclamante não tem direito a elevação de nível 

retroativa a setembro de 2015, a presente decisão poderá perfeitamente 

ser revogada. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Com essas razões, presentes os requisitos do 

art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

medida de urgência a fim de determinar que o reclamado suspenda os 

descontos narrados na petição inicial, efetuados no subsídio do 

reclamante, relativos aos valores pagos a título de subsidio de soldado 

nível 3 ocorridos em setembro a dezembro de 2016, sob pena de multa no 

valor de R$ 3.000,00 para cada desconto realizado em descompasso com 

esta decisão. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a 

Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no 

polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 
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apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES GONCALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

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 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. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A matéria, 

outrora de intensa controvérsia, foi dirimida pelo C. STJ, que sufragou o 

entendimento no sentido de que a restituição ao consorciado desistente 

somente é devida após 30 dias contados do encerramento do grupo 

correspondente. A discussão foi objeto, inclusive, de avaliação sob a 

sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC de 2015 – art. 

543-C do CPC de 1973): 1. É devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano, consoante REsp 1.119.300/RSiv, julgado nos 

moldes da Lei de Recursos Repetitivos (STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp 

1.355.071/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18/06/2013). O 

mesmo Tribunal superior já vinha, há muito, decidindo no mesmo sentido: 1. 

Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante ocorrerá em até trinta dias contados do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do grupo correspondente 

(STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1.394.973/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 16/12/13). 2. "É devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano" (REsp n. 1.119.300/RS, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 

27/8/2010)(STJ, 4ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 100.871/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/03/13). 1 A restituição das 

parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias 

do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver 

vinculado o participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na 

hipótese de o pagamento não ser efetivado (STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp 

1.157.116/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/05/11). Por 

fim, também ausente o requisito negativo quanto à possibilidade de 

reversão da medida, posto que, por se tratar de pedido de devolução em 

dinheiro, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada. Com estas razões, ausentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência almejada. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a 

também para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

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

da Serra-MT, 20 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 8/2018 - 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, torna público o GABARITO 

DEFINITIVO do Teste Seletivo - Juiz Leigo para a Comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT.

* O Edital n° 8/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81994 Nr: 1279-83.2012.811.0045

 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: TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES

 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$ 383,71 

(trezentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82046 Nr: 1340-41.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOILSON NOBRES DA SILVA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITA & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DO 

VESTUÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:13.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH TRENTINI 

STEVANATO - OAB:47146/PR, GILBERTO LEAL VALIAS PASQUINELLI 

- OAB:38726/PR

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, 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 cinco 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112650 Nr: 5286-16.2015.811.0045

 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: MANOEL DA VERA CRUZ GOMES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 252,73 

(duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 188,43 (cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e três centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 64,30 

(sessenta e quatro reais e trinta 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101867 Nr: 22468-49.2014.811.0045

 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: KARIZE LORENZI

 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

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113531 Nr: 5812-80.2015.811.0045

 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: MARCELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119258 Nr: 121-51.2016.811.0045

 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: ALCILENE GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR BORGES - 

OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10445/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, 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 
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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.

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000846-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. C. (AUTOR)

A. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000846-52.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 968,00 AUTOR: ALINE 

HENRIQUE, LUIZ EMANUEL CAMPOS RÉU: FABIANO DIAS CAMPOS 

Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca da 

justificativa da parte requerida apresentada conforme ID 12784373 e 

seguintes. Lucas do Rio Verde - MT, 20 de abril de 2018. Leila Cristina de 

Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGO NITSCHE (RÉU)

WELLINGTON GALDINO MOREIRA (RÉU)

RELLYS DALVANO NUNES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000498-34.2018.8.11.0045 

AUTOR: MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT RÉU: RELLYS DALVANO 

NUNES DOS SANTOS, CESAR RODRIGO NITSCHE, WELLINGTON 

GALDINO MOREIRA Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14/05/2018, às 09h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGO NITSCHE (RÉU)

WELLINGTON GALDINO MOREIRA (RÉU)

RELLYS DALVANO NUNES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000498-34.2018.8.11.0045 

AUTOR: MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT RÉU: RELLYS DALVANO 

NUNES DOS SANTOS, CESAR RODRIGO NITSCHE, WELLINGTON 

GALDINO MOREIRA Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14/05/2018, às 09h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002719-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEUSO WILLIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

ELIANE BRITES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002719-24.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 33.732,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELIEUSO 

WILLIAN PEREIRA DA SILVA, ELIANE BRITES DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. De acordo 

com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do 

benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da 

concessão da antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que 

encerre-se a demanda sem prejuízo ao requerente. Tenho que este tempo 

será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. II. 

Compulsando aos autos denota-se que o perito deixou de responder aos 

quesitos do INSS que deveriam ter sido juntados no processo. Posto isto, 

a fim de evitar injustos prejuízos a parte e possível nulidade, determino que 

o perito seja novamente intimado para marca nova perícia, respondendo 

assim os quesitos do INSS bem como informar, se possível, a data do 

início da incapacidade da parte autora, visto contestação apresentada à fl. 

id. 10409370. III. Após informação quanto ao agendamento da perícia, 

intime-se quanto ao local e data designada. IV. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias. V. Em seguida, intime-se a parte autora, para que, no prazo 

legal, apresente, caso entender necessário, impugnação a contestação 

apresentada. VI. Proceda-se a secretaria ainda com a intimação da parte 

autora para que manifeste-se quanto a necessidade da parte Eliane Brites 

da Silva estar figurando no polo ativo do presente feito. VII. Intimem-se as 

partes da presente decisão. VIII. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001396-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAELSON CORREA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001396-47.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 25.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), 

AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LAELSON CORREA COSTA Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência, 

nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se 

em gozo do benefício de auxílio-doença até a data de 06/09/2017, 

suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos 

termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – 

probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se acometida 

de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o 

labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a 

decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual 

restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a)O nome do segurado: Laelson Correa Costa; b)O benefício 

concedido: Auxílio-doença; c)CPF: 044.376.281-36; d)A renda mensal 

atual: Não consta; e)Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data 

da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001385-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICANOR FORNECK SEHN (EXECUTADO)

VALESCA CELITA FORNECK (EXECUTADO)

LOJA VALESCA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001385-18.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 17.367,10; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: 

EXECUTADO: LOJA VALESCA COMERCIO DE CONFECCOES E 

CALCADOS LTDA - ME, VALESCA CELITA FORNECK, NICANOR FORNECK 

SEHN Vistos etc. I.Cite-se a parte executada para que efetue o pagamento 

da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, 

caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de 

que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II.Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão 

reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III.Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 

1º). IV.Não sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça 

deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 

do CPC. V.Caso a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, 

§ 1º, e art. 1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001454-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR PICOLO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001454-50.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 119.594,85; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: 

EXECUTADO: VALCIR PICOLO JUNIOR Vistos etc. I.Cite-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis 

de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, 

arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 

do CPC. II.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III.Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV.Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V.Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001228-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NERIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001228-45.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 16.133,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO 

NERIS DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

A despeito dos laudos/exames médicos que instruem o pedido inicial, 

tenho como necessária a realização de perícia médica, a fim de comprovar 

a incapacidade laboral alegada. Além disso, muito embora o indeferimento 

administrativo do benefício pelo INSS tenha como fundamento apenas a 

“não constatação de incapacidade laborativa”, a análise do CNIS 

apresentado pela parte autora sugere dúvidas em relação à sua qualidade 

de segurada. Sendo assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no sentido de 

comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, deve-se 

prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, 

devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso já não tenha feito, apresente 

quesitos e indique assistente técnico, caso queira. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001324-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Comarca de Lucas do Rio 

Verde (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI (RÉU)

MICHELLA CRISTINA NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001324-60.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Notifiquem-se os 

requeridos para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem manifestação 

por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações – 

art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992. II. Após, venham-me os autos 

conclusos para a análise do pedido liminar e para os fins do § 8º e 

seguintes do art. 17 da mesma lei. III. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000634-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAGOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000634-31.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 15.771,35; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: JOSE PAGOTTO Vistos etc. I. 

Tendo decorrido vasto lapso temporal da proposição da presente e 

inexistindo o pagamento no sistema vinculada ao feito, nos termos do 

disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada 

da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos 

respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Após, 

retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000955-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVACI FERNANDES DA SILVA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000955-66.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 7.600,77; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: NILVACI FERNANDES DA SILVA 

FARIAS Vistos etc. I. Tendo decorrido vasto lapso temporal da proposição 

da presente e inexistindo vinculação de guias para pagamento no sistema 

vinculadas ao feito, nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento 

nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas 

judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena 

de extinção do feito. II. Após, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001346-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLON ALEIXO DUTRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001346-21.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 449,38; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(32)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: TAYLON ALEIXO DUTRA Parte Ré: RÉU: LUZIA CHAVES 

FONTES SUPERMERCADO - ME Vistos etc. I. Defiro pedido de justiça 

gratuita nos moldes do art. 98 e seguintes do CPC. II. Recebo a petição 

inicial e defiro o prazo de cinco (05) dias para o depósito da quantia 

especificada (CPC, art. 542, I) caso o mesmo ainda não tenha sido 

realizado. III. Após, cite-se o requerido para levantar o depósito ou 

oferecer resposta no prazo de quinze (15) dias, observando-se o 

disposto no art. 544 do CPC, que enumera as defesas cabíveis na 

contestação. IV. A alegação de que o depósito não é integral só será 

admissível se o réu indicar o montante que entende devido (CPC, art. 544, 

IV). Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante que se 

entende devido, ao autor é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) 

dias, contado da intimação (CPC, art. 545). Por outro lado, poderá o réu 

levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente 

liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela 

controvertida (CPC, art. 545, § 1º). Confirmado o depósito judicial, autorizo 

expedição de ofício para exclusão do nome do Autor do cadastro 

negativo. V. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIA ALEXANDRE DE SOUZA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000397-94.2018.8.11.0045 

AUTOR: DIVANIA ALEXANDRE DE SOUZA MENEZES RÉU: AYMORE 

Vistos etc. I. Trata-se de ação revisional de financiamento com pedido de 

tutela provisória de urgência propostos por Divania Alexandre de Souza 

Meneses, qualificada nos autos, em face de Banco Aymoré Crédito 

Financiamento de Investimento S/A LTDA, também identificado. II. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. III. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o contrato entabulado entre as partes deu origem aos 

seguintes processos: a) Autos nº. 3519-43.2017.811.0086 — Ação de 

Busca e Apreensão, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT, distribuído em 10/07/2017 e despachado em 21/07/2017; b) os 

presentes autos – nº. 1000397-94.2018.8.110045 — Ação revisional de 

Financiamento, em trâmite nesse juízo, distribuída em 20/02/2018. IV. Como 

se vê, trata-se de caso de conexão, visto que o objeto contido na ação de 

busca e apreensão, embora não sejam idênticos, abarcam o pedido 

contido na presente ação revisional e ainda não houve sentença 

prolatada. Já há entendimento firme no sentido da existência de conexão 

entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa 

de pedir remota, que é a hipótese dos autos, em que tanto a ação de 

busca e apreensão quanto a ação revisional de cláusulas tem por objeto o 

mesmo contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária em 

garantia. Nesse sentido: "Conflito de competência. Ação revisional de 

contrato cumulada com consignação em pagamento. Ação de busca e 

apreensão. Existência de conexão. Comunhão entre a causa de pedir 

remota. Reunião dos processos. - Deve ser reconhecida a existência de 

conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente 

entre a causa de pedir remota. - Há conexão entre ações de busca e 

apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em 

pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo 

contrato de financiamento celebrado entre as partes. Conflito de 

competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente" (ut 

CC 49.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2ª Seção, julgado em 

08.02.2006, DJ 20.02.2006 p. 200). V. Conclui-se, portanto, que, havendo 

conexão entre as ações revisional e de busca e apreensão desde antes 

da prolação da sentença na busca e apreensão, é imprescindível sua 

apreciação conjunta, vez que, caso constatada a existência de cláusulas 

abusivas na ação revisional, imperioso se fará o afastamento da mora, 

sendo essa, por sua vez, requisito essencial para a procedência da ação 

de busca e apreensão. VI. Ademais, como é cediço, como forma de evitar 

futuras decisões dissonantes a respeito de temas convergentes, entendo 

que a reunião dos feitos é medida que se impõe, a fim de que sejam 

processadas as ações supracitadas e decididas conjuntamente (CPC, art. 

57). VII. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos à 

Comarca de Nova Mutum/MT. VIII. Com o trânsito em julgado desta decisão, 

proceda, a Secretaria Judicial, à remessa dos autos, com as baixas e 

anotações legais. IX. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000310-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000310-12.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 52.462,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAURO CHAGAS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS 

LTDA - EPP Vistos etc. I. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. II. Após, venham os 

autos conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002320-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERINHA MARIA DE LOURDES GERMANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002320-92.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 58.094,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

QUITERINHA MARIA DE LOURDES GERMANO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Compulsando aos autos 

denota-se que o médico perito respondeu somente os quesitos da parte 

autora, deixando de responder aos quesitos da parte requerida. II. A fim 

de evitar injustos prejuízos as partes, com as escusas desse juízo, junte a 

secretaria os quesitos do INSS e proceda-se com nova intimação do perito 

para que o mesmo designe nova perícia. III. Após, com a juntada do laudo 

nos autos, abra-se vista as partes e retorne-me conclusos para 

deliberações. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000495-79.2018.8.11.0045 

AUTOR: MARIA CAROLINA BALBINO DOS SANTOS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes 

do CPC. II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

21/05/2018, às 14h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte requerida com 

relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92938 Nr: 212-15.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A

 Vistos etc.

1) As partes não se conciliaram;

2) Tomou-se o depoimento do Perito e das testemunhas arroladas;

3) As partes declaram que não possuem mais provas a produzir;

4) Declaro encerrada a instrução;

5) Os memoriais serão apresentados de forma escrita iniciando pela parte 

autora na forma do CPC destacando que o prazo tem inicio amanhã e a 

parte requerida deverá acompanhar a fluidez do prazo vez que não 

haverá nova intimação;

6) Após o prazo dos memoriais conclusos para sentença.

7) Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001533-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Comarca de Lucas do Rio 

Verde (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001533-29.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista 

que se trata de “cumprimento provisório de sentença” de processo físico 

(autos nº 7348-29.2015.8.11.0045 – código 116176), determino que a 

petição e os documentos apresentados sejam materializados e distribuídos 

fisicamente, em apenso ao referido processo e com cópia da presente 

decisão. II. Em seguida, arquive-se em definitivo o presente feito 

eletrônico, com as baixas e anotações de estilo. III. Já nos autos físicos 

(após as deliberações acima) nos termos do art. 536 do Código de 

Processo Civil (obrigação de fazer ou não fazer), intime-se a parte 

executada para satisfazer a obrigação fixada na sentença proferida no 

processo principal (código 116176), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de sequestro dos valores necessários para aquisição dos fármacos na 

rede particular. IV. Em caso de inércia, caberá à parte exequente se 

manifestar, indicando o valor necessário para aquisição dos 
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medicamentos, instruindo com as respectivas cotações. V. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000048-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUCIMAR JACINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000048-91.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 39.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[COMPRA E 

VENDA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

JUCILENE GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

ALUCIMAR JACINTO Vistos etc. I. Cuida-se de acordo entabulado entre as 

partes Maria Jucilene Gomes Ferreira do Nascimento e Alucimar Jacinto, 

com o objetivo de por fim ao presente feito. Dessa forma, tendo as partes 

apresentado ao juízo solução pacificadora para o litígio, conforme 

infere-se nos documentos de fl. id. 12582043, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. II. Isto posto, homologo o termo de 

acordo apresentado pelas partes e que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. III. A homologação segue 

a fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o processo em questão com resolução do mérito. IV. Isento de 

custas, eis que defiro aos requerentes os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. V. Transita em julgado, procedam-se com as baixas 

pertinentes e anotações de estilo. VI. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002478-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DA SILVA (INVENTARIADO)

SALETE MYSCZACK DA SILVA (INVENTARIADO)

UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002478-84.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Inventário e Partilha]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GABRIELA GONSALVES Parte Ré: 

INVENTARIADO: ALEX SANDRO DA SILVA, UBIRAJARA FERREIRA DA 

SILVA, SALETE MYSCZACK DA SILVA Vistos etc. I. Cuida-se de acordo 

entabulado entre as partes Gabriela Gonsalves, Ubirajara Ferreira da Silva 

e Salete Mysczack da Silva, com o objetivo de por fim ao presente feito. 

Dessa forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, conforme infere-se nos documentos de fl. id. 12317504, e 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. II. Isto 

posto, homologo o acordo apresentado para que surta seus jurídicos 

efeitos. III. Em consequência, suspendo o prosseguimento do feito até o 

decurso do prazo mencionado no acordo (12/02/2018), devendo o 

processo aguardar no arquivo provisório. IV. Decorrido o prazo da 

suspensão, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida. V. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001185-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ACORDO, E 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000820-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY RODRIGUES DA SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS FOGACA DE ABREU (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000820-25.2016.8.11.0045 

AUTOR: ADRIANY RODRIGUES DA SILVA MENDES RÉU: ISAIAS FOGACA 

DE ABREU Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código 

de Processo Civil, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes às Doc. Num. 4866353 - Pág. 

1 e 2 dos autos, restando extinto o processo com resolução do mérito. 2. 

Custas, se houver, serão divididas igualmente pelas partes, nos termos do 

artigo 90, §2º do CPC. 3. Tem-se entendido que: “As sentenças 

meramente homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), 

inclusive as homologatórias de transação (RT 621/182). 4. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 

5.Intime-se o requerido acerca do teor da petição de f. 5495034-p.1. 6. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 23 

de Junho de 2017 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CASTIGLIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA LEMOS EVANGELISTA (EXECUTADO)

ODINEI REGINATTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA QUE IMPULSIONE O FEITO REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000342-17.2016.8.11.0045 

AUTOR: EDVALDO JOSE DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1. Manifestem-se as partes em (05) 

cinco dias sobre o laudo juntado. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 2. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 05/02/2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001115-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARTINELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ APARECIDA DE ALMEIDA FEDERISI (EXECUTADO)

JOSE FEDERISE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação CERTIDÃO Certifico e dou fé, eu, Luiz 

Nachibal, Oficial de Justiça que em cumprimento ao mandado expedido 

pelo MM.Juiz de Direito de Direito da 2ª vara cível desta Comarca extraído 

da Ação de Execução de Título Extrajudicial autos n. 1001115-62.2016 em 

que osvaldo martinello move em face de josé federise e beatriz aparecida 

de almeida federise, após proceder com a penhora e avaliação do imóvel, 

deixei de intimar o executado e sua esposa, do auto apresentado, tendo 

em vista não ser encontrado em seu local de trabalho e não consta 

endereço de sua residência. Certifico ainda que foi realizado no dia 09 de 

outubro, do corrente a busca por outros bens passiveis de penhora, no 

loteamento comercializado pela imobiliária Novo Tempo, mas não foi obtido 

informações da existência de imóveis que fosse de posse ou propriedade 

dos executados, informação prestada pela senhora Gislaine Gomes da 

Costa, responsável pelo setor financeiro do empreendimento. A penhora e 

avaliação assentada no auto anexo recaiu em imóvel ainda insertado em 

matrícula de um todo que abrange todos os lotes do local, foi necessário 

assim que fosse dado publicidade ao loteador, senhor Ildo Romancini para 

que ele não possa emitir novo documento de cessão de direitos para 

terceiros, e para isso foi lhe entregue cópia do mandado e que ao final, 

após sua leitura, após sua nota de recebimento, para que fosse então 

anexado aos controles internos a seu cargo. Lucas do Rio Verde/MT, 11 

de outubro de 2017 Luiz Nachibal Oficial de Justiça AUTO DE penhora E 

AVALIAÇÃO Aos onze(11) dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezessete (2017) em cumprimento ao mandado expedido pelo MM.Juiz de 

Direito da 2ª vara Cível desta Comarca extraído da Ação de Execução de 

Título Extrajudicial autos n. 1001115-62.2016 em que osvaldo martinello 

move em face de jose federise e beatriz aparecida de almeida federise 

dirigi-me até o local denominado lago Romancini, e ali estando penhorei o 

seguinte bem imóvel: 01 (um) lote de terras com 30 metros de testada e 30 

metros aos fundos, com profundidade lateral igual ou superior a 50 

metros, que avança em direção a borda do lago formado pela usina Canoa 

Quebrada, estando no exercício da posse o senhor José Federise, Em 

vistoria precária feita in loco, tendo em vista não ser possível a vistoria 

nas partes internas, estando ali o portão destrancado, contatei que o 

imóvel esta edificado em alvenaria com aproximadamente 68m2, sendo de 

cobertura em telhas termo acústica, piso em cerâmica, porta de acesso 

em vidros até o nível do forro, contem vários compartimentos, entre 

quartos, banheiro, sala/cozinha e área de acesso, além de uma espécie 

de garagem para acomodar veículos de recreio e outros equipamentos 

necessário ao lazer. Conforme informações prestadas pelo senhor 

Rivanildo Joaquim Ramos, que se encontrava realizando reforma em obras 

na parte que dá acesso ao lago, o imóvel ali pertence ao senhor José 

Federise. A agua de consumo é servida por poço perfurado e 

bombeamento forçado para depósitos reservas, para atendimento das 

necessidades do imóvel, inclusive para irrigação do pátio, que se encontra 

com parte gramado.. O imóvel apresenta bom estado de conservação, 

quintal limpo, arborizado, local plano, bem drenado, frente voltada para o 

ocidente. AVALIAÇÃO Em ato sequente a penhora, obedecendo ao 

comando explicitado no mandado, após análise do que esta construído e 

sua utilidade, e ao fim a que se destina, e utilizando o método simples de 

comparativo para imóveis de igual similitude, já realizados, no passado e 

por expectativas recentes, procedo a avaliação pelo valor de 

R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Feito a penhora, depositei o 

bem penhorado em mãos do senhor José Federisi, prometendo zelar por 

sua conservação e não abrir mãos do bem sem ordem expressa do juiz do 

feito. Nada mais a penhora e avaliar, lavro o presente auto que vai por mim 

devidamente assinado e pelo depositário Luiz Nachibal José Federise 

Oficial de Justiça Depositário Intimação da penhora LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, 11 de outubro de 2017. LUIZ NACHIBAL Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR DEMARCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045 

AUTOR: RONALDO CESARIO DA SILVA RÉU: VALMOR DEMARCO Vistos 

1. 1. Tendo em vista decurso de prazo superior ao requerido da parte 

autora para recolhimento das custas iniciais, faculto ao mesmo, no prazo 

de 48 horas, juntar os comprovantes de pagamentos das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Lucas do Rio Verde, 02 

de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001548-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001548-66.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA REQUERIDO: 

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME Vistos. 1. Intime-se o 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 dias. 2. Transcorrido in 

albis o prazo supra, suspendo o curso da execução pelo prazo máximo de 

1 (um) ano. 3. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação da parte 

interessada, arquive-se, cientificando-se o exequente. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 24/01/2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001784-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

ISABELLA CRISTINA DIAS PENA - ME (REQUERIDO)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, CONFORME DETERMINADO NO ITEM 2 DO 

DESPACHO ID 5588698.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001385-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER NERI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico eu, Ronald M. Oliveira, Oficial de 
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Justiça, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, me dirigi 

até o Lote 25 da quadra 33, situada na Rua Luiz Alberto Schantz, no 

Bairro Jaime Seiti Fuji, e ali estando dado as devidas buscas não localizei o 

bem descrito no mandado. Certifico que, no local, fui atendido pelo Sr. 

Roberto, que declarou ser o atual marido da ex esposa do requerido 

Cleber Neri dos Santos, informando que o requerido se mudou para o 

Estado de Rondônia, há 03 anos, em endereço, por ele, ignorado. Motivos 

pelos quais deixei de apreender o bem descrito no mandado. Sendo assim 

faço a devolução do mandado em Cartório para os devidos fins. O referido 

é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde, 28 de novembro de 2017. 

RONALD MARTINS DE OLIVEIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000826-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO ALTENHOFER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de Justiça abaixo 

assinado, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito da 

desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, diligenciei ao 

endereço constante no mandado (Avenida Amazonas, nº 222, centro, 

nesta cidade), em 29/11/2017 as 12h e encontrei o imóvel fechado. 

Retornei então em 06/12/2017 as 14h e NÃO FOI POSSÍVEL PENHORAR, 

AVALIAR, INTIMAR bens dos requeridos FERNANDO ROBERTO 

ALTERNHOFER, JUSLEI DE SOUZA ALTENHOFER, por não encontrá-los, 

tampouco seus respectivos bens. Saliento que no local fui atendido pelo 

sr. Petronilho de Souza, proprietário da empresa Lufrivel, o qual relatou 

que as pessoas requeridas são seus funcionários, os quais estão em 

gozo de férias e somente retornam em janeiro de 2018, que esses não 

possuem bens nesse local. Petronilho informou ainda que desconhece o 

endereço exato atual dos requeridos. Diante do exposto, por desconhecer 

bens dos requeridos passíveis de penhora, devolvo o mandado para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. LUCAS DO RIO VERDE/MT, 7 

de dezembro de 2017. KASSIANO POZZEBONN FOGACA DE ABREU 

Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103192 Nr: 362-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERLLEN SANTANA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação do douto advogado da parte autora para que impulsione o feito, 

providenciando o necessário, no prazo de 10 dias, sob pena de intimação 

diretamente a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 16227 Nr: 1925-40.2005.811.0045

 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 GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que ação de depósito deixou de existir, manifeste-se a 

parte quanto ao prosseguimento do feito, inclusive sobre a conversão em 

ação executiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2138 Nr: 192-49.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILTON ANTONIO DE SOUZA

 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:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 201, forte no artigo 

921, III, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo requerido, o feito permanecerá suspenso 

até que complete um (1) ano.

3. Decorrido o prazo máximo de um (1) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004617-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BUENO DA SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100496 Nr: 6318-90.2014.811.0045

 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: CB, AH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187, EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80264 Nr: 4332-09.2011.811.0045

 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: TDLFB, MFB, MLB, WABL, OL, CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 90359 Nr: 4256-14.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCI SMANIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO V. POSSARI - 

OAB:12811/MT, flavio caldeira barra - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intmar 

as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestem 

acerca do laudo de fls. 251/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86168 Nr: 5856-07.2012.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5856-07.2012.811.0045.

Intime-se a empresa requerente, mediante a expedição de carta com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90626 Nr: 4520-31.2013.811.0045

 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: ROMULO PABLO ANDRETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO DE TAL, HELLEN CRISTINA 

CARMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4520-31.2013.811.0045.

De acordo com a norma de regência, para a validade da citação pelo 

correio afigura-se indispensável que o destinatário-réu receba, 

pessoalmente a missiva, e aponha a assinatura no respectivo aviso de 

recebimento. Não basta simplesmente à entrega da carta no endereço do 

destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro 

Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte 

Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. 

Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o aviso 

de recebimento, que guarnecia a carta de citação e intimação pelo correio, 

foi recebido por pessoa totalmente diversa da requerida, considero 

ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação anteriormente 

concretizados e, portanto, DECRETO a nulidade da citação.

Proceda-se à citação dos requeridos, mediante a expedição de carta 

precatória, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 74 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92147 Nr: 6016-95.2013.811.0045

 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: DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELPER INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS 

E PLASTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento 

da petição inicial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82987 Nr: 2439-46.2012.811.0045

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2439-46.2012.811.0045.

Aguarde-se o efetivo cumprimento da carta precatória expedida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92484 Nr: 6339-03.2013.811.0045

 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: IVK, JVK, DENISE EDITE TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6339-03.2013.8.11.0045.

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente aos autores, para 

que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92889 Nr: 168-93.2014.811.0045

 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: JPDS, NEUZA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187, JOÃO ANTONIO FRANCISCO - OAB:21330, 

MICHELE CRISTINA CHAGURI - OAB:34965/GP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 168-93.2014.811.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e como forma de melhor distribuir as nomeações, DESTITUO o 

digno perito Dr. Mario Kaway Filho do encargo a ele conferido, e NOMEIO 

como perito o ilustre médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 30 de maio de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor 

dos honorários periciais arbitrados anteriormente.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101275 Nr: 22148-96.2014.811.0045

 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: JVGDF, KGDF, LGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA - OAB:312.681/ 

SP, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22148-96.2014.811.0045.

Considerando-se que o representante legal da empresa Domina 

Contabilidade, devidamente notificado em duas oportunidades, deixou de 

executar o cumprimento da ordem judicial, que determinava a requisição 

de informações e desconto em folha de pagamento (fls. 51/52, 95-verso, 

97 e 104/107 dos autos), ORDENO que se extraiam cópias destes 

documentos processuais e, posteriormente, sejam remetidas ao Ministério 

Público para sejam adotadas as medidas tendentes a apurar a prática de 

infração penal.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Sinop/MT, com o fito de 

proceder-se a busca e apreensão dos últimos seis ‘holleriths’ do requerido 

e, também, proceda a notificação do representante legal da empresa em 

que o requerido desempenha atividades laborais para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetive o desconto em folha de pagamento do devedor, 

fazendo consignar, de forma expressa, as especificações e comandos 

registrados na decisão que arbitrou a verba alimentar e que os recursos 

financeiros deverão ser depositados na conta bancária, pertencente à 

representante legal da requerente. Registre-se, igualmente, que o não 

cumprimento da ordem judicial acarretará em responsabilização criminal.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 4599-73.2014.811.0045

 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: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. M. RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4599-73.2014.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 385 e art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a produção da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal do preposto da empresa requerida, visto que a 

questão, objeto da lide, é fática e não puramente de direito. Designo o dia 

13 de junho de 2018, às 13h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intime-se a requerida, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a prestar depoimento 

pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98275 Nr: 4597-06.2014.811.0045

 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: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES BRESSAN VALIATI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 4597-06.2014.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 385 e art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a produção da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal do preposto da empresa requerida, visto que a 

questão, objeto da lide, é fática e não puramente de direito. Designo o dia 

13 de junho de 2018, às 14h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intime-se a requerida, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a prestar depoimento 

pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91602 Nr: 5487-76.2013.811.0045

 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: VANDERLEIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Paula de Souza - 

OAB:99.525/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5487-76.2013.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 55 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94724 Nr: 1636-92.2014.811.0045

 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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPN, EP, LP, AP, MJFP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1636-92.2014.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 80 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4920 Nr: 1023-63.2000.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALENCAR PAIN - 

OAB:5099/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos à execução, por Cooperativa Lucas do Rio Verde – 

COOPERLUCAS, contra a Fazenda Pública Estadual, para o fim de 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de 

Processo Civil, CONDENO a companhia embargante no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado à Administração Pública [art. 

4.º da Lei n.º 9.527/1994], fixados em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, considerando-se a natureza da ação e o lapso de tempo que o 

processo tramitou.Uma vez preclusa a presente decisão, DETERMINO que 

seja trasladada cópia integral do presente veredicto à demanda executiva 

que se encontra em apenso.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do 

Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93470 Nr: 611-44.2014.811.0045

 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: CLAUDIO MATAGAM GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES), CALÇA LARGA TRANSPORTES 

LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6.713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO - 

OAB:8840-B, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9173-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Portanto, nesta quadra processual, sem prejuízo de nova reanálise do 

tema, DETERMINO o desapensamento dos processos.INDEFIRO o pedido 

de denunciação à lide, formulado pela empresa requerida Calça Larga 

Transportadora Ltda., porque a seguradora Banco Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros já integra o polo passivo da lide e foi, na hipótese 

concreta, diretamente demandada pela vítima lesada em razão do 

acidente.Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas 

aos cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da empresa 

requerida Nobre Seguradora do Brasil S/A em conformidade com a petição 

arquivada nas fls. 479/524 dos autos.Com fundamento no conteúdo do art. 

9.º do Código de Processo Civil, intime-se o requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do pedido formulado pela empresa 

requerida Nobre Seguradora do Brasil S/A arquivado nas fls. 479/524 dos 

autos.Intimem-se também as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir, especificando, de forma 

fundamentada, a sua necessidade.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

17 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103778 Nr: 661-36.2015.811.0045

 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: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, SERGIO MARTINS 

DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Portanto, nesta quadra processual, sem prejuízo de nova reanálise do 

tema, DETERMINO o desapensamento dos processos.Intimem-se também 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que 

pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade.Intimem-se.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90086 Nr: 3969-51.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:15110-A, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 Portanto, nesta quadra processual, sem prejuízo de nova reanálise do 

tema, DETERMINO o desapensamento dos processos.Expeça-se alvará de 

liberação, referente a 50% do valor dos honorários, em benefício do 

perito. Intimem-se as empresas requeridas para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetivem o depósito em juízo do valor remanescente e 

correspondente a 50% dos honorários do perito.Intimem-se as partes 

litigantes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca do laudo pericial [art. 477, § 1.º do Código de Processo 

Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 139186 Nr: 2952-38.2017.811.0045

 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: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 

- OAB:OAB-SP 72973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, nesta quadra processual, sem prejuízo de nova reanálise do 

tema, DETERMINO o desapensamento dos processos.Considerando-se 

que foi deferida e ordenada a citação da empresa denunciada à lide 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (fl. 194) que, inclusive, veiculou 

contestação (fls. 199/304), DETERMINO que se corrija os registros de 

autuação e do sistema APOLO para o fim de incluir a empresa denunciada 

à lide.Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da empresa 

requerida Nobre Seguradora do Brasil S/A e da empresa denunciada à lide 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em conformidade com as 

petições juntadas nas fls. 641/717 e 730/455 dos autos.Com fundamento 

no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, intime-se a empresa 

requerida e a empresa denunciada à lide para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem acerca do pedido formulado pela empresa requerida 

Nobre Seguradora do Brasil S/A arquivado nas fls. 641/717 dos 

autos.Intimem-se também as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
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indiquem as provas que pretendem produzir, especificando, de forma 

fundamentada, a sua necessidade.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

17 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88766 Nr: 2657-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FARIAS MIRANDA, ARNO ROQUE 

SCHWEIG, PAULO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2657-40.2013.811.0045.

Proceda-se à citação do devedor Gilmar Farias Miranda, mediante a 

expedição de carta com aviso de recebimento, registrando-se o 

referencial de endereço indicado no documento juntado na fl. 111 dos 

autos, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, 

das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] 

ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de 

depósito ou de caução, se oponha à execução, através de embargos de 

devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil].

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

promova a distribuição da carta precatória, que objetiva proceder à 

citação do executado Arno Roque Scweig, perante o Juízo Deprecado.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10439 Nr: 1836-85.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR LUIZ SBARDELOTTO, ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR LOPES PEREIRA, ADELMO LOPES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:5368-MT

 Processo n.º 1836-85.2003.811.0045.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT, com o fito de requisitar a remessa, no prazo de 10 (dez) 

dias, de informações sobre a existência de bens, registrados em nome 

dos executados.

INDEFIRO o pedido de citação do executado, haja vista que se trata de 

pedido de cumprimento de sentença e a intimação dos executados já se 

concretizou no processo (fls. 127/128), através do advogado constituído, 

conforme preconiza o comando normativo do art. art. 513, § 2.º, inciso I do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94025 Nr: 1037-56.2014.811.0045

 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: ANTONIO ARAUJO SALVADOR, NOEMIA ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA ALVES DA SILVA, ANTONIO ARAUJO 

SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O, FLAVIO PEREIRA ALVES - OAB:3.898/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, FLAVIO PEREIRA ALVES - 

OAB:3.898/MS

 Processo n.º 1037-56.2014.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112039 Nr: 4942-35.2015.811.0045

 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: IVANEIDE PACHECO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, formulado na petição 

inicial da ação de indenização, por Ivaneide Pacheco da Cruz contra 

Banco Bradescard S/A e, como consequência:a) DETERMINO A 

CESSAÇÃO dos efeitos da medida liminar anteriormente concedida;b) 

CONDENO a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, 

ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor 

atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, 

art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil;c) DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de 

Processo Civil, CONDENO o requerente no pagamento de custas judiciais e 

de 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 

interstício temporal que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade 

do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas 

ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, 

em 16 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5529 Nr: 228-23.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERTRACTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, MAURICIO SCHULTZ NETO - OAB:8.823

 Processo n.º 228-23.2001.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 25435 Nr: 3287-09.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VICTORIO DE 

ALMEIDA FRIAS - OAB:SC/29.811-B

 Processo n.º 3287-09.2007.8.11.0045.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Abel 

Sguarezi contra Edemar Antonio Dallastra, que objetiva a execução da 

determinação judicial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41854 Nr: 2163-49.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2163-49.2011.8.11.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Valdeir dos Santos 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação 

da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14902 Nr: 797-82.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:, LUIZ FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9993-b, Mirian de Queiroz Costa - OAB:9805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian de Queiroz Costa - 

OAB:9805

 Processo n.º 797-82.2005.811.0045.

Intime-se a exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, decline se o executado realizou a quitação 

integral da obrigação, 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. Depois, 

venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83830 Nr: 3336-74.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA MAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCURSOS - INSTITUTO NACIONAL DE 

CURSOS, UNIP - UNIVERSIDADE PAULASTA (assupero), INVEST CURSOS 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, INSTITUTO DE 

FORMAÇÃO DO CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352/MT, ESTELA L. MONTEIRO SOARES DE 

CAMARGO - OAB:60.429/SP, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, 

JORGE PAULO CARNEIRO PASSOS - OAB:GO/26.384, LUIZ FELIPE 

PEREIRA GOMES LOPES - OAB:184.149/SP, SERGIO ALBERTO 

BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Processo n.º 3336-74.2012.8.11.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação dos executados, na pessoa dos advogados 

constituídos, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 129554 Nr: 5421-91.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: JOSÉ EMÍLIO AMBIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEER SEMENTES LTDA, PEDRO LEMES DE 

ALMEIDA NETO, DORALICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRYELI A. DA COSTA - 

OAB:18.771/0, SELNA BEATRIZ DA COSTA - OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705, MAURICIO SCHULTZ NETO - OAB:8.823

 Processo n.º 5421-91.2016.8.11.0045.

Intime-se o embargante/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112994 Nr: 5488-90.2015.811.0045

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:10.212/MT

 Processo n.º 5488-90.2015.811.0045.

Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 4909-50.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO FLORENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4909-50.2012.811.0045.

Intime-se o exequente/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 4323-47.2011.811.0045

 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: ARNO SACHSER, ANILTON SACHSER, ROSALIA 

PAULINA DA SILVA SACHSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORA, SILMARA CORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Ante o exposto: 1) JULGO EXTINTOS os processos nº 

4323-47.2011.811.0045 e nº 2462-89.2012.811.0045, sem resolução do 

seu mérito, com relação à requerida Construtora Corá Ltda e ao 

requerente Arno Sachser, em função do reconhecimento da ilegitimidade 

passiva/ativa ‘ad causam’; 2) JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (nº 

4323-47.2011.811.0045), por Anilton Sachser e Rosália Paulina da Silva 

Sachser contra Silmara Cora, para o fim de: a) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização, a título de danos materiais, na quantia de R$ 

22.786,67, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, 

contabilizada a partir do ajuizamento da ação (07/12/2011), e juros 

moratórios na ordem de 12% ao ano, contabilizados desde a citação 

(10/02/2012); b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização, a 

título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00, corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização, acrescida de juros moratórios na ordem de 

12% ao ano, contabilizados desde a citação (10/02/2012), visto que se 

trata de responsabilidade civil contratual; e) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito. Pelo princípio da 

sucumbência, dado à sucumbência parcial, mas não equivalente, deverá 

arcar, o requerente Arno Sachser, com 20% das custas processuais e a 

requerida Silmara Cora com os demais 80% remanescentes. Com espeque 

no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o 

requerente Arno Sachser, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% do valor atribuído 

à causa e, também, a requerida Silmara Cora no pagamento de honorários 

de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor atualizado da 

condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83007 Nr: 2462-89.2012.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO SACHSER, ANILTON SACHSER, ROSALIA 

PAULINA DA SILVA SACHSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORA, SILMARA CORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Ante o exposto: 1) JULGO EXTINTOS os processos nº 

4323-47.2011.811.0045 e nº 2462-89.2012.811.0045, sem resolução do 

seu mérito, com relação à requerida Construtora Corá Ltda e ao 

requerente Arno Sachser, em função do reconhecimento da ilegitimidade 

passiva/ativa ‘ad causam’, o que faço com suporte no conteúdo normativo 

do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil/2015; 2) JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da Cautelar de 

Produção Antecipada de Provas (nº 2462-89.2012.811.0045), por Anilton 

Sachser e Rosália Paulina da Silva Sachser contra Silmara Cora, para o 

fim de: a) CONFIRMAR, na sua feição integral, a decisão que concedeu a 

medida liminar (fls. 28/29) e, como corolário natural, HOMOLOGAR o laudo 

pericial e seu complemento, encartados nas fls. 51/68 e fls. 96/103 dos 

autos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos; b) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Custas 

judiciais integralizadas quando do ajuizamento da ação. Expeça-se alvará 

de liberação da quantia em dinheiro depositada no processo, em benefício 

do perito judicial Herique Pellissari. Os autos da ação cautelar 

permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e 

certidões pelos interessados, findo o prazo, deverão ser entregues aos 

requerentes [art. 383 do Código de Processo Civil/2015]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30990 Nr: 1173-29.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 237 de 636



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON HORTENCIO DA SILVA, DIEIMES 

BORTOLOTTI, FABIANO PELISSARI, CARLA DE FATIMA POLIPPO 

BORTOLOTTI, DIEGO DE QUADROS BORTOLOTTI, JOSE HORTENCIO DA 

SILVA, LEO BILIBIO, MARINES TRENTIN BILIBIO, MILTON PAULO BILIBIO, 

GELCI TRESSI BILIBIO, NELSON DA COSTA, RITA CLAUDETE DE SOUZA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS ZANCANELLA - 

OAB:52.821

 Por via de consequência, diante deste cenário, considerando-se a 

existência de situação de omissão, ACOLHO os embargos de declaração 

deduzidos por Fiagril Ltda., para o fim de PROMOVER a retificação da 

decisão judicial arquivada nas fls. 308/309 dos autos e, como 

consequência, DETERMINAR que o valor total da execução equivale a R$ 

2.017.922,73 (dois milhões, dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais 

e setenta e três centavos).DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil].Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada nas fls. 308/309 

dos autos.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95169 Nr: 2040-46.2014.811.0045

 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: MIRIAM MOREIRA DA SILVA VALADARES

 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:

 Processo n.º 2040-46.2014.811.0045 – CÓD. 95169.

Expeça-se nova carta precatória para a Comarca de Ananindeua//PA, com 

o objetivo de realizar a perícia médica na requerente, QUE DEVERÁ SER 

INSTRUÍDA COM COPIA DA PETIÇÃO INICIAL, INSTRUMENTO DE 

MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, CONTESTAÇÃO, DESPACHO 

SANEADOR, QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES E A DECISÃO 

JUDICIAL DE FL. 94 DOS AUTOS, registrando-se expressamente que a 

autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se com urgência, pois se trata de processo classificado como 

“Meta 2 do CNJ”.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107266 Nr: 2453-25.2015.811.0045

 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: CBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Processo n.º 2453-25.2015.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119577 Nr: 325-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA 

CARGNIN KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Processo n.º 325-95.2016.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir os registros do advogado que patrocina os interesses 

dos executados, fazendo-se consignar o nome daquele causídico 

mencionado na procuração anexada na fl. 39, dos autos dos embargos à 

execução em apenso.

Após, proceda-se à intimação dos executados, através do seu advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indiquem os 

bens e o lugar em que se encontram os bens, de sua propriedade, sujeitos 

à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da 

Justiça e imposição de multa de 10% sobre o valor do débito, na forma do 

que dispõe o art. 774, inciso V e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003348-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003348-95.2017.8.11.0045. Considerando-se os 

fundamentos da ação de embargos à execução fiscal se lastreiam em 

proposições sólidas, que revelam ‘primo icto oculi’, de plano, a 

possibilidade concreta de êxito da demanda (‘fumus boni iuris’) e que a 

embargante/executada realizou o depósito judicial da integralidade do valor 

da ação de execução, Recebo os embargos à execução, aviados por 

Banco Bradescard S/A, conferindo-lhe efeito suspensivo, na forma do 

que dispõem o art. 919 'caput' do Código de Processo Cilvil c/c o art. 1.º da 

Lei n.º 6.830/1980. Proceda-se a intimação do embargado/exequente para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, impugne os embargos à execução, 

conforme prevê o art. 17 da Lei n.º 6.830/1980. Cumpra-se a decisão 

acostada ao ID n.º 12560159 dos autos da demanda executiva que tramita 

de maneira associada. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002403-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002403-45.2016.8.11.0045. Considerando-se que se 

exauriu sem impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o 

teor do laudo pericial, com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de 

proceder ao pagamento dos honorários do perito. Com fundamento no 

conteúdo do art. 9º do Código de Processo Civil, intime-se a autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o pedido e 

documentos acostados aos IDs n.º 9415211 e 9415227. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001679-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO STUMM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E DRESSEL - BRINDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001679-07.2017.8.11.0045. Retire-se o sigilo da petição e 

documentos acostados aos IDs n.º 11577886, 11577888, 11577889, 

11577890, 11577893, 11577896, 11577899, 11577900, 11577903, 

11577906, 11577907, 11577908, pois não há o enquadramento em 

nenhuma das situações hipotéticas em que o processo deva tramitar em 

segredo de justiça [art. 189 do Código de Processo Civil]. A escrivania 

deverá promover a distribuição, registro e autuação como incidente 

processual da petição inicial e documentos acostados aos eventos 

supramencionados, que deverá tramitar em autos apartados e de maneira 

associada ao processo principal [art. 1.228, § 2.º da CNGC/TJMT]. Após, 

proceda-se ao cancelamento dos registros dos respectivos andamentos 

nos presentes autos. Logo em seguida, venham os autos do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica conclusos para análise. 

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada no evento n.º 

9900207. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002647-71.2016.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID 3076067, bem como a 

comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento único de 

não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID 

3076108). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se 

que a autora, em 29/11/2017, submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstia grave, e que impõe limites materiais ao exercício de 

atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado ao ID 

11311099. Logo, a princípio, está demonstrada, nesta fase processual, a 

existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais, circunstância essa que dá 

vigor a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, 

em um segundo prisma de enfoque, considero que a parte requerente 

logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar 

que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o 

direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É 

que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente 

alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, 

dela dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas 

de alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a 

plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato de que a 

requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea 

para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo 

na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que o não 

pagamento do referido benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum 

in mora’), considero que se encontram presentes as hipóteses que 

autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de molde que a 

prestação provisória, a ser realizada pela autarquia requerida, do 

beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença à autora Lucinete 

dos Santos Vieira, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) 

dias. Incumbe à parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestem acerca do laudo pericial [art. 477, § 1.º do 

Código de Processo Civil/2015], bem como indiquem outras provas que 

pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001458-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V A S CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

VILMA APARECIDA SILVA CORDEIRO (EXECUTADO)

LUIZ CANDIDO CORDEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - AC4699 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001458-24.2017.8.11.0045. Homologo o pedido de 

desistência do prazo recursal, formulado pelas partes litigantes na petição 

juntada no evento nº 12758858. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença encartada no evento nº 12646586 e, em seguida, expeça-se 

alvará de liberação da quantia em dinheiro depositada no processo, em 

prol da empresa executada V.A.S. Cordeiro – ME. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002354-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDILANE ESTRELA GOMES (AUTOR)

CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

MAFRO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

WESLEI BECKMANN CAVALCANTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002354-04.2016.8.11.0045.  In t imem-se os 

requeridos/denunciantes e os autores para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestem acerca da contestação formulada pela 

empresa denunciada Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001287-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MIGUELINA DRESSEL (RÉU)

ENIO DRESSEL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001287-67.2017.8.11.0045. De acordo com a norma de 

regência, para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável 

que o destinatário-réu receba, pessoalmente, a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente a 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o aviso de recebimento, que guarnecia 

a carta de citação e intimação pelo correio, endereçada ao requerido Ênio 

Dressel, foi recebido por pessoa totalmente diversa do réu (ID n.º 

10743738), considero ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação 

anteriormente concretizado e, portanto, Decreto a nulidade da citação. 

Proceda-se à citação do réu, mediante a expedição de mandado, nos 

termos da decisão que recebeu a petição inicial (ID n.º 7304373). 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003664-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAIR CLEBER FAVARETTO (RÉU)

TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO (RÉU)

FAVARETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003664-11.2017.8.11.0045. Tendo em vista o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça (ID n.º 10756752), expeça-se mandado 

judicial, com a finalidade de proceder-se a citação dos requeridos, nos 

termos da decisão acostada ao ID n.º 10081285. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003605-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR05792 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003605-57.2016.8.11.0045. Indefiro o pedido de realização 

da citação do requerido por hora certa, visto que a citação por hora certa 

se concretiza, em princípio, independentemente de ordem judicial, e 

pressupõe que o meirinho empreenda diligências, por duas vezes, no 

domicílio/residência do réu sem o encontrar e que, ao mesmo tempo, 

também exista suspeita de ocultação [art. 252 do Código de Processo Civil] 

— exigências/requisitos que, na hipótese concreta, ainda não se 

encontram presentes. Expeça-se novo mandado judicial de citação do 

requerido, devendo, o oficial de justiça, caso presentes os requisitos 

previstos no art. 252 do Código de Processo Civil, realizar a citação do 

devedor por hora certa, nos termos da decisão que recebeu a petição 

inicial (ID 4295748). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001236-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TERESA TERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001236-56.2017.8.11.0045. Com espeque no conteúdo 

normativo do art. 702, § 4.º do Código de Processo Civil, Recebo, visto que 

tempestivos, os embargos à ação monitória, conferindo-lhes o efeito 

suspensivo da eficácia da ordem de pagamento até o julgamento em 

primeiro grau. Intime-se a embargada/requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a resposta [art. 702, § 5.º do Código de Processo 

Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004368-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

JONES MARCEL ROMANZZINI OAB - 048.947.101-37 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMINDO BRIZOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004368-24.2017.8.11.0045. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo atualizada 

da dívida. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

bloqueio de valores. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000584-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ MASCARENHAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000584-73.2016.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do 

laudo pericial [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002207-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1002207-75.2016.8.11.0045. Trata-se de Embargos à 

Execução ajuizados por Giordano Diego Proceski no âmbito da demanda 

executiva n.º 1001495-85.2016.8.11.0045, promovida por Kirton Bank S/A 

Banco Múltiplo, em que sustentou a inexigibilidade do título executivo pela 

presença de cláusulas exorbitantes que são objetos de discussão na 

ação revisional que tramita na 2.ª Vara desta Comarca sob o n.º 

1000409-79.2016.8.11.0045, bem como pela existência de um período de 

carência de 12 meses. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para o 

fim de reconhecer inexistente e inexigível o débito até que o mesmo seja 

apurado na ação revisional. Intimada, a embargada veiculou resposta, 

ocasião em que suscitou, como matéria preliminar, a ocorrência de 

litispendência. No mérito, defendeu a regularidade dos encargos 

contratuais pactuados. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Passo a decidir. Primeiramente, impende acentuar, desde logo, 

que se afigura absolutamente desnecessária a produção de outras 

provas na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela 

imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, neste 

tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o 

exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto à tese preliminar de 

litispendência, arguida pela embargada/exequente, penso que não deva 

merecer guarida. É que, a ação revisional visa modificar ou desconstituir 

cláusulas contratuais abusivas/ilegais, ao passo que os embargos à 

execução visam extinguir a execução por inexigibilidade do título 

executivo. Portanto, não houve a repetição de demandas com idênticas 

partes, causa de pedir e pedido [TJRS – Agravo de Instrumento Nº 

70077114478, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/03/2018]. Não subsistem 

outras 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. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório 

produzido no processo, principalmente do título executivo que instrui a 

petição inicial da demanda executiva, verifica-se que as parte celebraram, 

no dia 10 de dezembro de 2015, contrato de financiamento, no qual o 

embargante/executado, pelo crédito recebido, se compromete a pagar à 

embargada/exequente, 47 (quarenta e sete) parcelas, no valor de R$ 

4.467,65 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos), sendo a primeira com vencimento para o dia 21/01/2016 

e a última com vencimento para o dia 21/11/2019 (‘vide’ item “II – 

Caraterísticas do Crédito” do título executivo que instrui a demanda 

executiva). Não obstante isto, as partes ainda pactuaram o vencimento 

antecipado do contrato, caso houvesse o descumprimento de qualquer 

uma de suas cláusulas, conforme se extrai da cláusula 10.ª do contrato. 

Assim, tendo em vista que a embargada/exequente propôs a execução 

sob o fundamento de que o embargado/exequente não pagou a primeira 

parcela da dívida (vencida em 21/01/2016), não há que se falar em período 

de carência. D’outra banda, o restante da pretensão de mérito do 

embargante/executado gira em torno da possível existência de cláusulas 

exorbitantes/ilegais. Porém, o embargante/executado não apontou quais 

as cláusulas que entende exorbitantes/ilegais, apenas alegando a sua 

existência e que as mesmas são objeto de discussão no âmbito dos autos 

da ação revisional que tramita na 2.ª Vara desta Comarca sob o n.º 

1000409-79.2016.8.11.0045. Assim, tendo em vista que não é dado ao juiz 

conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais nos contratos 

bancários (súmula n.º 381 do STJ), somado ao fato de que a ação 

revisional foi extinta sem julgamento do mérito, por decisão judicial que, 

inclusive, não desafia mais recurso (‘vide’ intimação acostada ao ID n.º 

10457769 dos autos que tramitam na 2.ª Vara desta Comarca sob o n.º 

1000409-79.2016.8.11.0045), a improcedência do pedido é medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial dos embargos à execução, por Giordano Diego Proceski 

contra Kirton Bank S/A Banco Múltiplo 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. Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno o embargante/executado 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 interstício temporal que o processo tramitou. 

Uma vez preclusa a presente decisão, Determino que seja trasladada 

cópia integral do presente veredicto à demanda executiva que se encontra 

que tramita de forma associada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032292-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAHAMA BRAGA LADISLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1032292-22.2017.8.11.0041. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Maria Rahamá Braga 

Ladislau em desfavor de Telefônica Brasil S/A. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a parte 

autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento aos atos do processo, revelando a ausência de interesse em 

obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência 

de necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

ultimada a citação da ré [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento 

de desistência e, como consequência direta, Julgo Extinto o Processo, 

sem a resolução de seu mérito. Isento do pagamento de custas judiciais. 

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033447-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1033447-60.2017.8.11.0041. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Marcia Regina Rodrigues Moraes em desfavor de Embratel 

TVSat Telecomunicações S/A (Claro TV). Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que a parte autora 

manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento aos atos do processo, revelando a ausência de interesse em 

obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência 

de necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

ultimada a citação da ré [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento 

de desistência e, como consequência direta, Julgo Extinto o Processo, 

sem a resolução de seu mérito. Isento do pagamento de custas judiciais. 

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002891-63.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOULHOSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002891-63.2017.8.11.0045. Cuida-se de ação de execução 

por quantia certa promovida por Formax Agrociência Ltda contra Boulhosa 

& Cia Ltda, Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Paula Mecca Fabrin 

Boulhosa, em que visa à satisfação da dívida. 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 (ID n.º 10492294). Cumpre destacar, também, que conforme 

se extrai do conteúdo do termo 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. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, Determino a 

Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento 

nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége Puricelli Pires, j. em 

29/05/2012]. Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da 

petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80987 Nr: 157-35.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/16.505-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

02639628143, Rg: 2032286-0, Filiação: Eliezer Araujo de Souza e 

Rosemari Pereira de Souza, data de nascimento: 07/09/1990, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), auxiliar mecânico, Telefone (65) 

99607-1927. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acerca 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2018, 

às 16h30 que se realizará nesta Comarca

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 209 e, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 05 de junho 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, 19 de abril de 2018

Noara Elisa NilsonGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153042 Nr: 1759-51.2018.811.0045

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 Vistos etc.,

José Antonio Pinheiro, 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. 28/37).

 Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 64/68).

 A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os motivos esposados na decisão proferida às fls. 20/21, 

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 16/03/2018, sendo a ordem de prisão 

devidamente cumprida no dia 23/03/2018, conforme ofício de fl. 24, 

devendo ser revista por este Juízo antes de expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de soltura.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão de fls. 

20/21, em consonância com parecer Ministerial, por ora, MANTENHO a 

decisão que decretou a prisão temporária do indiciado, e INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão temporária formulado pelo indiciado José 

Antônio Pinheiro, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 149730 Nr: 9503-34.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WENIKER FERREIRA, JEFFERSON 

DOUGLAS MORANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN AUGUSTO MENDES 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345/O

 Vistos etc.,

Leandro Weniker Ferreira, qualificado nos autos, por intermédio de 

advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, 

alegando, em síntese, não estarem presentes o fumus commissi delicti e o 

periculum libertatis necessários para a decretação da prisão preventiva do 

requerente (fls. 82/85).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 92/98).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida em 

sede de plantão regional no Auto de Prisão em Flagrante nº. 9324-03.2017 

(id. 149420), verifica-se que bem expostas estão as razões que 

ensejaram na decretação da prisão preventiva do requerente, ante a 

presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o 

reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da 

ordem pública, não havendo alteração fática capaz de maculá-la.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão proferida 

em sede de plantão regional no Auto de Prisão em Flagrante nº. 
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9324-03.2017 (id. 149420), em consonância com o parecer Ministerial, 

MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

requerente Leandro Weniker Ferreira, qualificado nos autos.

Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para a realização 

da audiência de instrução e julgamento designada à fl. 81.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001389-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA FATIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE; INTIMAÇÃO, parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004963-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/06/2018. às 15:15 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: 1000368-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAIK FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000368-44.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JOSAIK 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Visto etc., Determino 

que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga 

aos autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais 

como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação 

da residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002168-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SENEM (REQUERENTE)

JEYSA MENESES DE AGUIAR SENEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002168-78.2016.8.11.0045 REQUERENTE: RAFAEL SENEM, 

JEYSA MENESES DE AGUIAR SENEM REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

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. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado 

decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de 

fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram 

suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de 

Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri 

– Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal 

peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de 

omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro 

de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza 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 12 de março de 2017. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

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, 19 de março de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004948-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO TELLES BASTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004948-54.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALTINO TELLES 

BASTOS JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Inobstante o comprovante juntado no id. 11206957, verifica-se que o 

documento não se enquadra naquelas documentações emitidas por 

entidades oficiais ou concessionária pública, portanto intime-se a parte 

autora para que junte nos autos comprovante de residência conforme 

determinação do id. 11152750, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONILDO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000365-89.2018.8.11.0045 REQUERENTE: DIONILDO DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome (cópia de 

fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de 

telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010916-14.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR PINHEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010916-14.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: ROZENIR PINHEIRO 

DOS SANTOS EXECUTADO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte exequente 

para manifestar quanto a impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 

11642904), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de março 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003322-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON TIMOTEO LOPES (REQUERIDO)

TATIANE APARECIDA LOPES (REQUERIDO)

SALETE DE FATIMA LOPES (REQUERIDO)

ELIANE DA LUZ LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1003322-97.2017.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. REQUERENTE: 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO REQUERIDO: SALETE DE FATIMA 

LOPES, TATIANE APARECIDA LOPES, ELIANE DA LUZ LOPES, JACKSON 

TIMOTEO LOPES Vistos. WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO ingressou 

com AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DOS EFEITOS DA TUTELA DEFINITIVA 

em desfavor de SALETE DE FÁTIMA LOPES, VOLMAR LOPES, TATIANE 

APARECIDA LOPES e JACKSON TIMÓTEO LOPES, todos qualificados nos 

autos. Consta na inicial que o autor fora contratado pelos requeridos para 

ingressar com uma ação de indenização por ato ilícito, em razão do 

acidente que vitimou filho e irmãos dos requeridos, a qual tramitou perante 

a Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT – número 

1918.2007.811.0086. Consta ainda que o autor laborou até a fase da 

apresentação da impugnação, e após isto, os requeridos passaram a ser 

assistidos por outro advogado. Ocorrido o trâmite normal do processo, a 

ação fora julgada procedente, exatamente nos termos requeridos na inicial 

daquela ação, e para o autor desta lide foram fixados o percentual de 5% 

a titulo de honorários sucumbenciais devido a sua participação na ação. 

Aduz que tentou de todas as formas uma negociação amigável com os 

requeridos e o seu patrono, todavia sem sucesso. Requereu, por fim, a 

concessão da tutela antecipada para fixar em 10% sobre o valor que os 

requeridos vierem a receber a qualquer título na ação de n. 

1918.2007.811.0086, código 33680, em tramite na Segunda Vara Cível, da 

comarca de Nova Mutum/MT, até posterior decisão deste d. juízo, 

impedindo o seu levantamento.No mérito, requer a fixação de honorários 

contratuais, que foram acordados verbalmente, bem como o recebimento 

destes. O autor juntou documentos pertinentes às alegações. A tutela foi 

indeferida (id. 11223986). No id. 11551915 consta nova manifestação doa 

autor. Os requeridos contestaram a ação, alegando, em sede preliminar, a 

prescrição do direito do autor em cobrar seus honorários contratuais, bem 

como a incompetência do Juizado Especial para julgar e processar o litígio. 

É relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo à análise da preliminar arguida 

em sede de contestação. Quanto à alegação de que a pretensão do autor 

se encontra prescrita, verifica-se que aos requeridos assiste razão, isto 

porque, o prazo para cobrança dos honorários contratuais iniciou-se a 

partir da revogação do mandato do autor, que ocorreu no dia 23 de abril 

de 2009, conforme documento de id. 9668821 – pág. 2, e consoante regra 

do art. 25, V, da Lei 8.906/94, vejamos: “Art. 25. Prescreve em cinco anos 

a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do 

vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão 

que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência 

ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato. Pela leitura do 

dispositivo legal transcrito acima, observo que o termo inicial do prazo 

prescricional de cinco anos começaria a fluir com o vencimento do prazo 

pactuado pelos contratantes (se houvesse contrato expresso) ou com o 

término dos serviços profissionais (judiciais ou extrajudiciais), mesmo que 

o referido término ocorra antecipadamente pela renúncia ou revogação do 

mandato, que é o caso dos autos. Por sua vez, observa-se pelos 

documentos trazidos na inicial que o referido mandato foi revogado em 

23.04.2009, por meio do substabelecimento "sem reserva de poderes", 

subscrita pelo autor ao advogado Eronivaldo da Silva Vasconcelos - id. 

9668821 – pág. 2 – dessa forma, a contagem do prazo prescricional 

iniciou-se em 23.04.2009 e terminou em 23.04.2014, e a presente ação 

somente foi ajuizada em 30.08.2017, ou seja, mais de 07 (sete) anos 

depois do término da relação contratual existente entre os litigantes, razão 

pela qual deve ser reconhecida a prescrição do direito vindicado pelo 

autor. Corroborando o raciocínio supra exposto, o STJ sedimentou o 

entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de honorários 

advocatícios contratuais inicia-se da renúncia ou revogação do mandato, 

in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo 

prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, 

quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da 

ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em 

que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo interno 

improvido. (AgInt no REsp 1457585/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 05/09/2016) 

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos do artigo 

206, §5º, inciso II, do Código Civil de 2002 e do artigo 25, V, da Lei nº 

8.906/94, prescreve em cinco anos a pretensão dos "procuradores 

judiciais" de cobrar honorários advocatícios, contatos da renúncia ou da 

revogação do mandato. 2. O STJ sedimentou o entendimento de que o 

"prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios 

contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se 

do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na 

ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes." (AgInt no 

REsp 1457585/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 05/09/2016) 3. Recurso não provido. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0637.16.006271-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, 

publicação da súmula em 07/02/2018). Posto isto, acolho a preliminar 

arguida em sede de contestação e julgo extinta a ação, com resolução do 
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mérito, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 

485, IV do CPC. Deixo de condenar o autor em litigância de má fé, uma vez 

que não configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de março 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERAKSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010417-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA CONCEICAO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR OAB - DF29190 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010417-93.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOANA DA CONCEICAO PINTO 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 

MARANHAO-CAEMA Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado no 

Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada;”. Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se. Após, 

conclusos para análise do pedido de penhora via sistema BACENJUD, de 

acordo com o pedido formulado pelo exequente. No caso eventual 

pagamento sobre valor incontroverso, expeça-se o competente Alvará. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010417-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA CONCEICAO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR OAB - DF29190 (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 20 de abril de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON RISCIK OAB - MT21672/O (ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERES ODONTOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001991-17.2016.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004533-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004533-08.2016.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003044-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003044-96.2017.8.11.0045 REQUERENTE: 

FRANCISCO DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Defiro o pedido de ID n° 10446883, somente em relação à 

dilação do prazo, que fixo em 15 (quinze) dias, para que a parte 

requerente apresente documentos hábeis para comprovar a 

hipossuficiência alegada. Intime-se. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002966-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON ENGELBRECHT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo: 1002966-05.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALISSON 

ENGELBRECHT REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Defiro o 

pedido de ID n° 10449550, somente em relação à dilação (p. 08 - “item d”) 

do prazo para apresentação de documentos hábeis para comprovar a 

hipossuficiência alegada. Prazo: 15 (quinze dias). Com a manifestação da 

parte requerente ou decorrido o prazo in albis, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003810-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JOSE PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003810-52.2017.8.11.0045 Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO MUSSI Parte Ré: REQUERIDO: 

PAULO ROBERTO PEREIRA PIRES, REINALDO JOSE PEREIRA PIRES 

VISTO. Considerando os fatos e fundamentos apresentados na inicial, e, 

demonstrado o legítimo interesse do requerente em cientificar os 

notificados e, assim, prevenir direitos, com base no artigo 726 e seguintes 

do Código de Processo Civil, defiro a notificação conforme solicitada. 

Após a notificação e decorridas 48 horas, entreguem-se os autos ao 

requerente, independentemente de traslado ou pagamento de custas, 

observando-se as formalidades legais (art. 729, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005225-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PERTILE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005225-70.2017.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PADUA INDUSTRIA DE 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

EVERALDO PERTILE - ME VISTO. Inicialmente, recebo a emenda à inicial e 

documentos à ela anexos. Cite-se o executado para pagar o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, 

acrescido de juros e correção monetária, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC (redação dada 

pela Lei 11.382/2006). 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 dos executados (art. 829, § 1º do CPC). 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos 

poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o 

caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Defiro o 

pedido de expedição certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000276-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA OAB - PR54179 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SOBRE RODAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000276-66.2018.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: TRANSVERDE TRANSPORTE 

RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: TRANSPORTADORA 

SOBRE RODAS LTDA - EPP VISTO. Recebo a inicial e os documentos à ela 

anexos. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 02 de agosto de 2018, às 14h30min. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. 

Cite-se a requerida para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Consigne-se que as partes 

deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 

de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000041-02.2018.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Parte Ré: RÉU: LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME VISTO. 

Recebo a inicial e os documentos à ela anexos. Desde já, designo 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 02 de agosto de 

2018, às 15h00min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência 

conciliatória, no sistema PJE. Cite-se a requerida para comparecer à 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data designada. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação o 

réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, 
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CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do 

CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002566-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002566-88.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

REQUERENTE: MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO REQUERIDA: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. Verifica-se dos autos, que a parte 

requerente manifestou-se no evento de ID n° 12505412, requerendo a 

reconsideração da decisão de ID n° 12394264, que indeferiu da gratuidade 

de justiça, pugnando subsidiariamente, pelo deferimento do recolhimento 

das custas processuais ao final do processo, aduzindo que atualmente 

não possui condições financeiras em efetuar o referido pagamento. Pois 

bem. Objetivando a garantia e efetividade do princípio constitucional do 

acesso à Justiça (art. 5°, inciso XXXV, da CF/88) e, tendo em vista não 

haver nenhum prejuízo no pagamento das despesas processuais ao final 

da lide, defiro o pedido de ID n° 12505412. Assim, uma vez preenchidos os 

requisitos legais, recebo a liquidação de sentença pelo procedimento 

comum, e primeiramente determino a Senhora gestora, que providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC). Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). Indefiro o pedido de tutela antecipada 

formulada pela parte autora, visando o recebimento dos valores 

investidos, vez que, não há nos autos comprovação do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, por se tratar de um processo genérico 

oriundo de uma Ação Civil Pública em trâmite desde 2013, entendo, 

portanto ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. 

Destaco que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, esta poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004142-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OGLIARI (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004142-19.2017.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RAFAEL ZANDONADI QUIROGA Parte 

Ré: RÉU: DIRCEU OGLIARI VISTO. Considerando o certificado na ID n.º 

12340946, redesigno audiência de conciliação a ser realizada perante o 

CEJUSC desta Comarca, na data de 02 de agosto de 2018, às 15h30min. 

Cite-se o requerido, bem como intime-se a parte autora, nos termos da 

decisão inicial (ID n.º 10767357). Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004525-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE MELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004525-94.2017.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DOMINGOS DE MELO DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT VISTO. Considerando 

o desinteresse das partes na composição amigável (ID n.º 12333026 e 

12347942) e, tendo vista que a data da audiência designada já passou, 

aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de defesa. Com a 

juntada intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 20 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000792-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo: 1000792-86.2018.8.11. REQUERENTE: MARICLEI SOARES 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. Recebo a emenda a 

inicial (ID n° 12230858 e 12230890). Citem-se os requeridos para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, 

do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os requeridos 

apresentarem todos os documentos existentes em seu cadastro 

relacionados à parte autora. Por fim, destaco que existindo a possibilidade 

de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de 

abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002924-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAZUO TAKAHASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002924-53.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KAZUO 

TAKAHASHI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. Recebo a 

emenda a inicial (ID n°10448863) e, preenchidos os requisitos legais, 

recebo a liquidação de sentença pelo procedimento comum (art 509, inciso 

II, do CPC). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverá a 

requerida apresentarem todos os documentos existentes em seu cadastro 

relacionados à parte autora. Proceda a Sra. Gestora, a regularização dos 

registros de distribuição do processo, retificando a natureza da demanda, 

visto que, trata-se de ação de liquidação de sentença pelo procedimento 

comum (art. 509, II do CPC). Por fim, destaco que existindo a possibilidade 

de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de 

abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002990-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO MOREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002990-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDIO 

MOREIRA DE CASTRO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. 

Verifica-se dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 9906192, que a 

parte autora se manifestou no evento de ID n° 10454776, promovendo a 

adequação do pedido ao rito processual correto, qualificação completa do 

requerente, bem como formulou pedido certo e determinado atribuindo 

valor à causa. O requerente pugna pela concessão da gratuidade de 

justiça e, para comprovação da hipossuficiência alegada apresentou 

declaração de pobreza (ID n° 10454780). Pois bem. No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, segundo o atual Código de Processo Civil, 

o benefício da Justiça Gratuita pode ser concedido à pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei (art. 98, do CPC). Tal pleito pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso (art. 99, CPC). Em contrapartida, o mencionado benefício é 

passível de indeferimento se presente, nos autos, prova em sentido 

contrário à alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). Nesse 

sentido, deve ser ressaltado que o simples deferimento do pedido de 

Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade pode dar 

azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência do pedido a 

parte não terá nenhum ônus, servindo, na verdade, como vacina contra 

sucumbência. Sobre o assunto, vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples afirmação de pobreza gozar de 

presunção iuris tantum, certo é que o magistrado pode indeferir o 

benefício, caso constate a inexistência de provas que amparem a 

alegação de hipossuficiência financeira, conforme se verifica in casu.

(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; Orgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 10/02/2014 Julgamento: 

30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt Marcondes).” “AÇÃO 

ORDINÁRIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO.Cabível o indeferimento do benefício da assistência 

judiciária se a parte não demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. 

(TJ/MG, Processo: AC 10672072502582002 MG; Orgão Julgador : 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado 

em 1 de Agosto de 2013; Relator: Fernando Caldeira Brant).” In casu, 

determinada (ID n° 9906192) a intimação da parte para juntar cópia de 

suas últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento hábil 

a comprovação de seus rendimentos, apresentou declaração de 

hipossuficiência financeira (ID n° 10454780), não sendo possível verificar 

através de tal documento os seus rendimentos/patrimônio, a justificar o 

benefício pleiteado. Importante pontuar, que a própria Constituição Federal 

estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso” (art. 5º, LXXIV, da CF), 

devendo ficar registrado que, no caso dos autos, as provas armazenadas 

não indicam ser o requerente pobre na forma da lei, sem condições de 

arcar com as despesas necessárias à movimentação da máquina 

judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência 

Judiciária gratuita, por não vislumbrar a necessidade do autor, forte nos 

documentos que instruem a inicial. Posto isso, determino a intimação do 

requerente para recolher as custas judiciais do feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Com a juntada das 

custas e taxas judiciárias torne-me os autos conclusos para verificação 

dos requisitos para o recebimento da inicial. Decorrido o prazo sem que o 

autor efetue o pagamento das custas, certifique-se, após, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 20 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001234-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZALDINO RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS MAUER (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001234-86.2017.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: IZALDINO RIBEIRO DE SOUSA Parte Ré: 

RÉU: ANTONIO MARCOS MAUER VISTO. Redesigno audiência de 

conciliação, a ser realizada perante o CEJUSC desta Comarca, no dia 26 

de julho de 2018, às 13h30mmin. Proceda a escrivania ao agendamento da 

audiência no sistema PJE. Cite-se e intime-se o requerido, no endereço 

indicado na petição de ID n.º 11343140, nos mesmos termos do despacho 

inicial (ID n.º 8053902). Intime-se a parte autora através de seu advogado. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de 

abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000997-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000997-52.2017.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES 

Parte Ré: REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA 

VISTO. Novamente frustrada a tentativa de citação da parte requerida (ID 

n.º 10819639), REDESIGNO audiência de conciliação a ser realizada 

perante o CEJUSC desta Comarca, no dia 02 de agosto de 2018, às 

16h00min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória 

no sistema PJE. Cite-se e intime-se a requerida no novo endereço indicado 

pelo autor (ID n.º 11622714), consignando os mesmos termos do 

despacho inicial. Intime-se o autor através de sua advogada. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002650-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELE RODRIGUES DE LIMA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAFE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002650-26.2016.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ELISANGELE RODRIGUES DE LIMA 

ALMEIDA Parte Ré: RÉU: MAFE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME 

VISTO. Cite-se a requerida MAFE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 

ME nos termos do despacho inicial, no endereço indicado na petição de ID 

n.º 12347253. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 20 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002799-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002799-85.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA REQUERENTE: VALDEMAR PEREIRA RAMOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. Verifica-se dos autos, em 

atendimento à decisão de ID n° 9603035, que a parte autora se manifestou 

no evento de ID n° 9944218, promovendo a adequação do pedido ao rito 

processual correto, indicação dos endereços eletrônicos das partes, bem 

como juntou cópia integral da sentença e acórdão da ACP n° 

800224-44.2013.8.01.0001. No mais, nota-se que o requerente pugna pela 

concessão da gratuidade de justiça e, para comprovação da 

hipossuficiência alegada apresentou declaração de pobreza (ID n° 

10449787). Pois bem. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, 

segundo o atual Código de Processo Civil, o benefício da Justiça Gratuita 

pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei (art. 98, do 

CPC). Tal pleito pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, 

CPC). Em contrapartida, o mencionado benefício é passível de 

indeferimento se presente, nos autos, prova em sentido contrário à 

alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). Nesse sentido, deve ser 

ressaltado que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a 

real comprovação de sua necessidade pode dar azo para aventura 

judicial, já que em caso de não procedência do pedido a parte não terá 

nenhum ônus, servindo, na verdade, como vacina contra sucumbência. 

Sobre o assunto, vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples afirmação de pobreza gozar de 

presunção iuris tantum, certo é que o magistrado pode indeferir o 

benefício, caso constate a inexistência de provas que amparem a 

alegação de hipossuficiência financeira, conforme se verifica in casu.

(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; Orgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 10/02/2014 Julgamento: 

30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt Marcondes).” “AÇÃO 

ORDINÁRIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO.Cabível o indeferimento do benefício da assistência 

judiciária se a parte não demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. 

(TJ/MG, Processo: AC 10672072502582002 MG; Orgão Julgador : 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado 

em 1 de Agosto de 2013; Relator: Fernando Caldeira Brant).” In casu, 

somente com a apresentação de declaração de hipossuficiência 

financeira (ID n° 9210296), não é possível verificar, através de tal 

documento, os seus rendimentos/patrimônio, a justificar o deferimento da 

benesse pleiteada. Importante pontuar, que a própria Constituição Federal 

estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso” (art. 5º, LXXIV, da CF), 

devendo ficar registrado que, no caso dos autos, as provas armazenadas 

não indicam ser o requerente pobre na forma da lei, sem condições de 

arcar com as despesas necessárias à movimentação da máquina 

judiciária. Com essas considerações, condiciono a concessão do 

benefício da gratuidade de justiça, mediante a apresentação da cópia de 

suas últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento hábil 

a comprovação de seus rendimentos, no prazo de 15(quinze) dias. 

Havendo a impossibilidade de apresentação dos documentos requisitados, 

deverá o requerente recolher as custas judiciais do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. Desde já, uma vez cumpridas as determinações acima, 

recebo a emenda à inicial e determino: I- Decorrido o prazo sem que o 

autor efetue o pagamento das custas, certifique-se, após, conclusos 

extinção. II – Recolhidas as custas processuais, cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverá a parte requerida 

apresentar todos os documentos existentes em seu cadastro 

relacionados à parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002748-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIA CRISTINA RIBEIRO CORDEIRO (REQUERENTE)

FERNANDO WELINGTON CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002748-74.2017.8.11.0045 REQUERENTE: 

FERNANDO WELINGTON CORDEIRO, ODINEIA CRISTINA RIBEIRO 

CORDEIRO. Vistos. Cite-se o Sr. Altamir Gonçalves Golin no endereço 

obtido pelo Sistema SIEL (ID n° 9781188). Desde já, em não logrando êxito 

a localização do devedor, defiro a citação por edital, nos termos 

requeridos na petição de ID n 9923500. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril de 

2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85935 Nr: 5597-12.2012.811.0045

 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: CIRIACO PACHECO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPAHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança, para 

condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 14.000,00 (quatorze 

mil reais), correspondente a 40 salários mínimos vigente na época do 

sinistro, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do acidente 

(28 de junho de 2006) e juros de mora 1% a partir da citação.Condeno o 

Requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, inciso § 2.º, do NCPCP.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002985-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO NICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N° 1002985-11.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

VISTOS. Verifica-se dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 

9913181, que a parte autora se manifestou no evento de ID n° 10449767, 

promovendo a adequação do pedido ao rito processual adequado, 

qualificação completa do requerente, bem como formulou pedido certo e 

determinado atribuindo valor à causa. O requerente pugna pela concessão 

da gratuidade de justiça e, para comprovação da hipossuficiência alegada 

apresentou declaração de pobreza (ID n° 10449787). Pois bem. No que 

tange ao pedido de gratuidade de justiça, segundo o atual Código de 

Processo Civil, o benefício da Justiça Gratuita pode ser concedido à 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, na forma da lei (art. 98, do CPC). Tal pleito pode 

ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso 

de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, CPC). Em contrapartida, o 

mencionado benefício é passível de indeferimento se presente, nos autos, 

prova em sentido contrário à alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do 
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CPC). Nesse sentido, deve ser ressaltado que o simples deferimento do 

pedido de Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade 

pode dar azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência 

do pedido a parte não terá nenhum ônus, servindo, na verdade, como 

vacina contra sucumbência. Sobre o assunto, vejamos: “AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

REQUERENTE DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples 

afirmação de pobreza gozar de presunção iuris tantum, certo é que o 

magistrado pode indeferir o benefício, caso constate a inexistência de 

provas que amparem a alegação de hipossuficiência financeira, conforme 

se verifica in casu.(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; 

Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 

10/02/2014 Julgamento: 30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt 

Marcondes).” “AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.Cabível o 

indeferimento do benefício da assistência judiciária se a parte não 

demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. (TJ/MG, Processo: AC 

10672072502582002 MG; Orgão Julgador : Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado em 1 de Agosto de 2013; 

Relator: Fernando Caldeira Brant).” In casu, determinada a intimação da 

parte para juntar cópia de suas últimas declarações de imposto de renda 

e/ou outro documento hábil a comprovação de seus rendimentos, 

apresentou declaração de hipossuficiência financeira (ID n° 10449787), 

não sendo possível verificar através de tal documento os seus 

rendimentos/patrimônio, a justificar o benefício pleiteado. Importante 

pontuar, que a própria Constituição Federal estabelece que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso” (art. 5º, LXXIV, da CF), devendo ficar registrado 

que, no caso dos autos, as provas armazenadas não indicam ser o 

requerente pobre na forma da lei, sem condições de arcar com as 

despesas necessárias à movimentação da máquina judiciária. Com essas 

considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária gratuita, 

por não vislumbrar a necessidade da autora, forte nos documentos que 

instruem a inicial. Posto isso, determino a intimação da requerente para 

recolher as custas judiciais do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Com a juntada das custas e taxas judiciárias 

torne-me os autos conclusos para verificação dos requisitos para o 

recebimento da inicial. Decorrido o prazo sem que o autor efetue o 

pagamento das custas, certifique-se, após, conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000682-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CEZAR DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MUNARETTO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000682-87.2018. 8.11.0045 AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

DANOS MORAIS REQUERENTE: FRANCISCO CEZAR DIAS REQUERIDO: 

DOMINGOS MUNARETTO VISTO. Segundo o atual Código de Processo 

Civil, o benefício da Justiça Gratuita pode ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei (art. 98, do CPC). Tal pleito pode ser formulado na petição 

inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso (art. 99, CPC). Em contrapartida, o mencionado benefício é 

passível de indeferimento se presente, nos autos, prova em sentido 

contrário à alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). Nesse 

sentido, deve ser ressaltado que o simples deferimento do pedido de 

Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade pode dar 

azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência do pedido a 

parte não terá nenhum ônus, servindo, na verdade, como vacina contra 

sucumbência. Sobre o assunto, vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples afirmação de pobreza gozar de 

presunção iuris tantum, certo é que o magistrado pode indeferir o 

benefício, caso constate a inexistência de provas que amparem a 

alegação de hipossuficiência financeira, conforme se verifica in casu.

(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; Orgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 10/02/2014 Julgamento: 

30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt Marcondes). AÇÃO ORDINÁRIA 

- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO.Cabível o indeferimento do benefício da assistência judiciária se 

a parte não demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. (TJ/MG, 

Processo: AC 10672072502582002 MG; Orgão Julgador : Câmaras Cíveis / 

5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado em 1 de Agosto de 

2013; Relator: Fernando Caldeira Brant). Determinada a intimação da parte 

para comprovação de seus rendimentos, o autor anexou declarações de 

imposto de renda respectivas ao exercício dos anos de 2017, 2016 e 2015 

(ID n.º 12240952), além de extrato do negativação/dívida (ID n.º 

12240897). Pois bem. Pelos documentos juntados, não foi possível 

verificar os rendimentos tributáveis auferidos pelo autor no último ano 

fiscal declarado, visto que a declaração de IR referente ao exercício de 

2017, ano calendário 2016, fora juntada de forma incompleta, estando 

ausente, portanto, tal informação. Ainda, pela declaração concernente ao 

exercício de 2016, ano calendário 2015, verifica-se um total de R$ 

83.088,50 (oitenta e três mil, oitenta e oito reais e cinquenta centavos) de 

rendimentos tributáveis recebidos pelo autor (ID n.º 12240952 – p. 05). No 

mesmo sentido, referente ao exercício de 2015, ano calendário de 2014, 

consta que o autor obteve rendimentos tributáveis no patamar de R$ 

120.343,00 (cento e vinte mil e trezentos e quarenta e três centavos), 

conforme se vê da p. 09 – doc. ID n.º 12240952, auferindo assim, renda 

considerável para os últimos anos, o que demonstra suficiência de 

recursos para arcar com as custas judiciais. Cumpre dizer ainda, que a 

existência de negativações/dívidas em nome da esposa do autor (ID n.º 

12240897), não configura a alegada hipossuficiência, visto que o 

benefício pleiteado é de caráter pessoal. Ademais, em que pese a 

alegação de endividamento, o autor aufere renda líquida e não produziu 

prova convincente de que o pagamento das custas inviabilizaria sua 

existência ou de sua família. No mais, diante do considerável valor de um 

único contrato de prestação de serviços realizado pelo autor (ID n.º 

11901953), por certo o requerente possui condições de arcar com as 

custas processuais, até porque, exerce atividade profissional remunerada 

como engenheiro agrônomo, conforme qualificação disposta na inicial. A 

própria Constituição Federal estabelece que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso” (art. 5º, LXXIV, da CF), devendo ficar registrado que, no caso 

dos autos, as provas armazenadas não indicam ser a parte pobre na 

forma da lei, sem condições de arcar com as despesas necessárias à 

movimentação da máquina judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO 

o benefício da Assistência Judiciária gratuita, por não vislumbrar a 

necessidade do autor, forte nos documentos que instruem a inicial. Posto 

isso, determino a intimação da requerente para recolher as custas judiciais 

do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Com a juntada das custas e taxas judiciárias torne-me os autos conclusos 

para verificação dos requisitos para o recebimento da inicial. Decorrido o 

prazo sem que o autor efetue o pagamento das custas, certifique-se, 

após, conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELETROMECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCAS GRAEFF (EXECUTADO)

VALDEMAR GRAEFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000152-83.2018.8.11.0045 Partes do processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 250 de 636



Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: LG ELETROMECANICA LTDA - ME, LUCAS GRAEFF, 

VALDEMAR GRAEFF VISTO. Citem-se os executados para pagarem o 

débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC (redação dada pela Lei 11.382/2006). 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 dos executados (art. 

829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). 

Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 

(art. 827 c/c §1º do CPC). Defiro o pedido de expedição certidão 

premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC. No mais, proceda as 

intimações e publicações conforme requerido na inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000552-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK ZAMPIERON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000552-34.2017.8.11.0045 VISTO. Cuida-se na espécie 

de pedido de CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE 

MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO contra FRANK ZAMPIERON. 

Pois bem, conforme entendimento consolidado a conversão requerida 

pode ser deferida antes de ser angularizada a relação processual, sem o 

consentimento do réu, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil: “O autor poderá: Até a citação, aditar ou alterar o pedido 

ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;”. 

Nelson Nery Junior, ao comentar o referido artigo, aponta para a 

possibilidade de tal emenda à inicial: “Modificação do pedido. Como antes 

da citação a relação processual ainda não está completa, o autor poderá 

aditar ou modificar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

qualquer autorização. As despesas que eventualmente decorrerem dessa 

modificação deverão ser carreadas ao autor, que a elas deu causa, 

sendo responsável pelo pagamento.[1]” Pelo Decreto-Lei nº 911/69, duas 

as ações asseguradas ao credor fiduciário. a) A ação de execução, 

permitida pelo art. 5º do Decreto-lei nº 911: “Se o credor preferir recorrer 

à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão 

penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem 

para assegurar a execução.” Ressalva o parágrafo único: “Não se aplica 

à alienação fiduciária o disposto nos incisos VI e VIII do art. 649 do Código 

de Processo Civi”; (...). b) A ação de busca e apreensão que, na forma do 

§ 8º, art. 3º, do Decreto-lei nº 911, em redação da Lei nº 10.931, constitui 

processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. 

Nesse sentido, já se decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Não tendo sido 

angularizado o feito, e tendo o agravante emendado a inicial, postulando 

pelo aditamento da ação, nos termos do art. 5º do DL 911/69, cumulado 

com o art. 294 do CPC, é permitida a conversão da ação originária de 

busca e apreensão em ação de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70048954978, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado 

em 16/08/2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO. Quando ainda não 

angularizada a relação processual, não há óbice à conversão da ação de 

busca e apreensão em execução por quantia certa. Exegese dos artigos 

294 do CPC e 5º do DL 911/69. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70040402737, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dorval Bráulio Marques, Julgado em 17/12/2010). 

Assim, pelas razões acima expostas, CONVERTO a presente ação para 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, nos termos dos artigos 824 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Providencie-se a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, haja vista que se trata de ação de busca e apreensão 

convertida em ação de execução por quantia certa, promovida por 

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso contra Frank Zampieron e Rafaela Ferreira 

Grassi. Ordeno: a) citem-se os executados para pagarem o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, demonstrativo de débito de 

p. 42verso, nos termos do artigo 829, do NCPC; b) 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 (NCPC, art. 829, § 1º); d) Consigne no mandado que os 

executados terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos 

autos do mandado de citação, para opor embargos, a teor do que dispõe o 

artigo 915, do mesmo Estatuto Processual Civil; e) Fixo os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Consigne no mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida no 

prazo fixado, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, 827, § 

1º). f) Defiro o pedido de expedição certidão premonitória, de acordo com 

o art. 828 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito [1] Nery Junior, Nelson. Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante / Nelson Nery Junior, Rosa Maria 

Andrade Nery. – 11 ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg. 586.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003020-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARLEI NICKHORN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003020-68.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SONIA 

MARLEI NICKHORN REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Trata-se de ação de liquidação de sentença c/c pedido de exibição de 

documentos proposta por SONIA MARLEI NICKHORN em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados na peça de ingresso. 

A autora endereçou seu pedido inicial de liquidação de sentença coletiva a 

este juízo, mesmo domiciliada no município do Rio de Janeiro/RJ, conforme 

consta no documento de ID n° 9427146. Desta forma, fora determinado o 

esclarecimento da demandante (ID 9906369). A requerente manifestou-se 

no evento de ID n° 10445625 – p. 09, esclarecendo que embora tenha 

domicílio no estado do Rio de Janeiro, permanece em diversas ocasiões e 

Lucas do Rio Verde/MT, o que motivou a propositura da demanda nessa 

Comarca, e, subsidiariamente pugnou pela remessa dos autos à Comarca 

do Rio de Janeiro, para prosseguimento da marcha processual. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, necessário destacar, os termos item “B.8” do dispositivo da 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 

0800224-44.2013.8.01.0001, vejamos: “B.8) considerando que a presente 

ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 

e B7 deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio.” (grifei) Nesse 

sentido, em se tratando de Ação de Liquidação de sentença de ação 

coletiva, esta deve ser ajuizada no foro do domicílio do autor, 

independentemente de onde tenha sido o título (sentença) originado, eis 

que se trata de ação coletiva. Por oportuno, corrobora para esse 

entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 
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AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL 

NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DAQUELE DO PROCESSO DE 

CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou, sob o 

rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a 

execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva 

pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário" (REsp 

1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 

12.12.2011). 2. A execução individual de sentença condenatória proferida 

no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 

575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar 

a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o 

processamento e julgamento das execuções individuais desse título 

judicial. 3. Obrigar os beneficiados pela sentença coletiva a liquidá-la e a 

executá-la no foro em que a ação coletiva foi julgada implica inviabilização 

da tutela dos direitos individuais. 4. No mesmo sentido: AgRg na Rcl 

10.318/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 

29.4.2013; CC 96.682/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira 

Seção, DJe 23.3.2010; REsp 1.122.292/GO, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 4.10.2010; AgRg no REsp 1.316.504/SP, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.098.242/GO, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2010 5. Agravo 

Regimental não provido.” (STJ – Edcl no CC: 131618 DF 2013/0399075-0, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/04/2014, S1 

– PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2014). Negritei. 

Outrossim, em que pese a requerente permanecer em diversas ocasiões 

nessa Comarca, esse fato isolado, não torna justificável a propositura da 

demanda perante esse Juízo, uma vez que a demanda deve ser analisada 

no foro de domicílio da requerente (ID n° 9427146). Com isso, o declínio da 

competência é medida que se impõe. Ante o exposto, DECLINO da 

competência para processar e julgar a lide e, em consequência, ordeno a 

REMESSA dos autos ao à Comarca do Rio de Janeiro/RJ, fazendo constar 

nossas homenagens. Intime-se. Após, baixas e comunicações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providencias.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001056-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1001056-06.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE REQUERENTE: ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAÚJO 

REQUERIDO: BRADESCO S/A VISTOS. Cuidam os presentes autos de 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA 

CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE, tendo as partes acima 

indicadas. Em síntese, pretende a autora a exibição da cópia do contrato 

de empréstimo/financiamento n.º 009207599000103Fi, a fim de verificar a 

sua responsabilidade no referido contrato, possibilitando assim, eventual 

ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Decido. Inicialmente, considerando a 

comprovação da hipossuficiência pela parte autora (doc. ID n.º 

12467128), DEFIRO a gratuidade da justiça. Passo à análise do pedido 

liminar. Pois bem. Tratando-se de tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, a petição inicial da ação deverá indicar a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 305, do CPC). 

Da análise da norma processual, verifica-se que tanto a tutela cautelar, 

quanto a tutela antecipada de urgência, para sua concessão, possuem os 

mesmos requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum 

in mora). Assim, considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar prima facie a 

probabilidade de seu direito, vez que acosta aos autos documentos que 

comprovam que tentou administrativamente solicitar o contrato em questão 

(ID n.º 12298288), bem como a negativa do banco requerido em fornecê-lo 

(ID n.º 12298322). A urgência da medida, por sua vez, reside no fato da 

requerente ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por 

contrato ao qual, aduz desconhecer (ID n.º 12298288), o que, por si só, 

resulta em inúmeros prejuízos à parte autora, visto que se tivesse acesso 

aos documentos, lhe seria possível a discussão sobre o seu conteúdo. 

Posto isso, com fulcro no art. 305 e 396 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS para determinar ao 

requerido que exiba, em 05 (cinco) dias (art. 398 CPC), cópia do contrato 

de empréstimo/financiamento n.º 009207599000103Fi. Considerando o 

comparecimento espontâneo do banco requerido aos autos, com juntada 

de procuração e documentos constitutivos (ID n.º 12468795, 12468798, 

12468801, 12757710, 12757729 e 12757735), dou-o por citado. INTIME-SE 

o requerido da liminar concedida, bem como para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, sob 

pena de os fatos alegados pelos autores presumirem-se aceitos (artigos 

306 e 307, caput, do CPC). Contestado o pedido no prazo legal, 

observar-se-á o procedimento comum (art. 307, parágrafo único, CPC). 

Após a efetivação da tutela cautelar, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá o 

autor formular o pedido principal, nestes mesmos autos, sob pena de 

cessar a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente 

(artigos 308 e 309 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003064-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERART SCHLENDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003064-24.2016.8.11.0045 Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Parte Ré: EXECUTADO: ERART SCHLENDER VISTOS, ETC. 

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes acima 

identificadas. Em petição de ID n.º 10330384 o exequente informou a 

quitação integral da dívida, requerendo a extinção do feito. Assim, tendo 

em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Custas pelo executado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo. P. R. I. C. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de 

abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 033/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

R E S O L V E:

RETIFICAR parcialmente o teor da Portaria n.º 032/2018(Comarca), a qual 

designa o servidor, JOSÉ RILDO COELHO MACHADO JUNIOR, Assessor 

de Gabinete da 3ª Vara, onde se lê: “Assessor de Gabinete II da 3ª Vara” 

leia-se, “Assessor de Gabinete I da 3ª Vara”.

 .
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 Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Água Boa, 20 de abril de 2018.

 ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88103 Nr: 2529-92.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luminata Pereira Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA LOPES DINIZ - 

OAB:OAB/MT 1067, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 163 e determino a transferência de valores na 

forma ali alinhavada.

 Segue, anexo, o extrato dos alvarás.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta 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.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 1751-98.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Malaquias Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 318/319 e determino a transferência de valores.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar-se e, após, 

venham-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3080 Nr: 615-47.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Pereira Leal, Beatriz Ferreira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Ribeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalino Ivo da Paixão Junior - 

OAB:OAB-GO 25474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação exarada no bojo do recurso de Agravo 

de Instrumento n.º 1003102-06.2018.811.0000 (fls. 429/431), determino a 

imediata suspensão da ordem de reintegração de posse anteriormente 

exarada.

 Aguarde-se o julgamento do recurso em testilha e, após, venham-me os 

autos conclusos.

 Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030564 Nr: 2066-77.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Horizonte das Brisas, Luz e 

Ayres Administração de Condomínios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eny Bartz Ganassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Santos Porfirio e 

Silva - OAB:OAB/GO 43.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o advogado solicitar o cadastramento do mesmo a 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030547 Nr: 2058-03.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sérgio Sessa Stamato, Elisabeth de Faccio 

Stamato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício da Comarca de Água 

Boa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MESQUITA RIBEIRO - 

OAB:OAB/SP 71.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o advogado solicitar o cadastramento do mesmo a 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028803 Nr: 942-59.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LUZIO DIAS, MIRYAN FÁTIMA TOLEDO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO XAVIER DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO VANDERLEI DERIGGI - 

OAB:51389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o advogado solicitar o cadastramento do mesmo a 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87172 Nr: 1641-26.2013.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olmeri Barcelos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Tarcila do Nascimento 

Carvalho - OAB:3514-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que nos autos executivos a parte noticiou a quitação da 

obrigação com o depósito judicial dos valores depositados à título de 

garantia do juízo, determino que seja o embargante intimado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar se tais valores destinam-se ao pagamento do 

débito.

 Saliento que o silêncio será entendido como intenção de quitar a 

obrigação, com a consequente extinção dos embargos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108424 Nr: 1502-69.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D N XAVIER PINTURAS - ME, Dagmar Neves 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho o pleito de fls. 99/100 e determino a citação do requerido no 

endereço mencionado na referida petição.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81837 Nr: 674-15.2012.811.0021

 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): Vitor Akiyo Sasaki, Roberto Akira Abe, Sonia 

Sayuri Nakagami Abe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, ainda que não sejam os embargos um expediente apto para a 

anulação de sentença, tratando-se esta de provimento sem resolução de 

mérito, é totalmente cabível o juízo de retratação.Assim, não verificando 

este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento exarado e 

que pode ser objeto de embargos de declaração, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento.No entanto, em juízo 

de retratação, torno sem efeito a sentença de fls. 132/133, eis que 

baseada em uma falsa premissa.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.Intime-se e, após, cumpra-se a decisão de fls. 

125.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18701 Nr: 1857-94.2007.811.0021

 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): E. R. Magalhães Supermercado, Gilmar 

Celestino dos Santos, Gleide Rodrigues Aciole Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10.296/MT

 Indefiro o pedido de fls. 373, pelas mesmas razões do indeferimento 

consubstanciadas na decisão de fls. 378/379.

 Cumpra-se a decisão de fls. 381/382.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4532 Nr: 44-28.1990.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto, Antônio Ceccatto

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456, Paulo Cesar de Toledo Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 2311

 Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer 

tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o 

artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2968 Nr: 2-13.1989.811.0021

 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: ALTAMIRO JOÃO DAMIANO, TEREZINHA PAGLIUSI 

DAMIANO, CARMELO PAGLIUSI, APARECIDA YOLANDA ORLANDI 

PAGLIUSI, JACYR DA SILVA COSTA, LUZIA OLGA PAGLIUSI COSTA, 

ALCIDES CABRERA GOMES, PALMIRA PAGLIUSI GOMES, GUIOMAR 

PAGLIUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adilson José de Barros, Maria Rita 

Zaiden de Barros, ESPÓLIO DE JOSÉ GARCIA DE BARROS, Wilson José 

de Barros, TEREZINHA MARIA DE BARROS, MARIA DAS GRAÇAS 

BARROS CARNEIRO, Dário Rodrigues Salazar, Banco do Brasil S/A, Airton 

José Rafaelli, BENJAMIN DE PAIVA CARNEIRO, CIRENE GARCIA DE 

BARROS, João Franklin Ramos de Mello, Januncio Januario Dantas, Auro 

da Aparecida Ramos de Mello, Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial 

Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Silva - OAB:14512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Roberto zampieri - OAB:4094

 Defiro o pedido de fls. 653 e determino que a carta precatória para a 

prática do ato já determinado nas decisões anteriores seja encaminhado 

diretamente ao advogado postulante, no endereço por ele mencionado.

 Saliento que cabe ao referido causídico comprovar nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias após o seu recebimento, a distribuição de referida 

missiva, sob pena de preclusão do ato deprecado.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81062 Nr: 4083-33.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. de Freitas -ME, Flavia Garcia de Freitas 
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Baldo, Vinicius Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação dos advogados das partes 

exquente e executada acerca do teor da carta precatória devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 1032-14.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comgeo Mineração Empreendimentos e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis 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 10 (dez) 

dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2168 Nr: 2715-96.2005.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogenes E De Carvalho E Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026/MT

 Oficie ao juízo da comarca de Cuiabá, requerendo informações sobre o 

cumprimento da missiva de fls. 615, considerando para tal o prazo 

transcorrido desde a sua expedição.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1024950 Nr: 6192-10.2017.811.0021

 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: Espólio de Ivo Batistella Sobrinho, Weverton de Siqueira 

Batistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Melo - OAB:OAB/MT 5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não 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, nego o 

pedido de assistência judiciária efetivado pelo requerente.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36432 Nr: 1033-96.2011.811.0021

 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: Comgeo Mineração Empreendimentos e Participações 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Agua Preta S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 Diante das insurgências de fls. 1553/1554, intime-se o perito para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre elas manifestar-se, devendo, na 

oportunidade, explicar minudenciadamente se cumprira com o seu mister.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36033 Nr: 634-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alquimir Gomes de Carvalho - 

OAB:26386/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da petição de fls. 216.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35134 Nr: 4147-77.2010.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Kleber Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia da interposição de recurso de Agravo de Instrumento e, 

em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

 Não havendo notícia da concessão de efeito suspensivo ao recurso, 

determino que se cumpra a decisão de fls. 144.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1409 Nr: 34-08.1995.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, OURO E PRATA AGROPECUÁRIA - S/A, Armando 

Antonio Didonet, Reinhard Ramminger, FAZENDA DOM PEDRITO - LDTA, 

COREBRASA COLONIZADORA E REPRESENTAÇÕES DO BRASIL - S/A, 

Elcides José Salamoni, Germano Luiz Zandoná, Pedro Ross, Guido 

Roewer, Decio Avelino Diel, Elso Mews, ESTANCIA IZABEL CRISTINA 

LIMITADA, AGROPASTORIL DELANNA LIMITADA, Brinquedos Bandeirante 

Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedicto Celso Benício - 

OAB:SP-20.047, Fernando Tambani Rodrigues - OAB:13986-B/MT, 

João Bastista Vaz da Silva - OAB:OAB/MT 13391, João Batista Vaz 

da Silva - OAB:OAB/MT 13391, Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT, Jurandir Lemos - OAB:12541-B/MT, Luiz Henrique 

Marin - OAB:10.267 -B/MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Diante da notícia da interposição de recurso de Agravo de Instrumento e, 

em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

 Quanto ao pleito de fls. 1341/1342, tal não ha como ser acolhida, eis que 

é cediço que a intimação efetivada em nome de quaisquer dos advogados 

cadastrados nos autos há de ser reputada eficaz.

 No documento colacionado ao feito pelo executado GRANOPAR (fls. 

1343), vê-se que a intimação do julgamento fora feito em nome, além dos 

advogados dos demais executados, do advogado por ele anteriormente 

constituído.

 Por mais que tenha sido juntado aos autos um novo instrumento de 

procuração, não houvera qualquer revogação da procuração anterior.

 Se não bastasse, em 16 de Novembro de 2017 o referido causídico 

apresentara recurso de Agravo de Instrumento, do que se denota que 

teve ele inequívoco conhecimento da decisão cuja nova intimação requer.

 Por fim, se requer o causídico em questão a devolução do prazo, deveria 

ter praticado o ato que intencionava praticar no prazo em referência, não 

podendo ser conhecido tal pedido.

 Cumpra-se a decisão de fls. 1303.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 469-54.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cirilo Zambenedetti, Marlene Zambenedetti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 A

 Defiro o pedido de transferência de valores, conforme postulado às fls. 

521, nos exatos valores conforme ulterior cálculo.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Diante do valor do alvará, encaminhe cópia da presente decisão à 

Coordenadoria Financeira / Seção de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme determina o Ofício Circular 

n.º 11/2015/PRES, datado de 02 de Março de 2015.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta 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.

 Não sendo nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31757 Nr: 757-02.2010.811.0021

 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: Waldemar Fensterseifer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

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

OAB:13842-A/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova 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:

 Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por um 

ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere que sejam os autos arquivados desde já, com 

a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo período de 

01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles desarquivados à 

qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer posteriores 

movimentações processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos 

autos diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4372 Nr: 482-68.2001.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alvares Durgante - 

OAB:50038, Fernando Cabral da Silva - OAB:49507, Jamil A. H. 

Bannura - OAB:21036, LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - 

OAB:4352, Luiz Antonio Carvalho Beck - OAB:34857

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que estaria em curso procedimento 

administrativo de parcelamento do crédito tributário.

 O artigo 151, inciso VI da lei n.º 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código 
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Tributário Nacional), incluído pela Lei Complementar n.º 104, de 10 de 

Janeiro de 2001, especifica que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(…)

VI – o parcelamento.

 No caso presente, a necessidade de suspensão da execução 

assemelha-se ao caso tratado no artigo 922 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil):

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

 Saliente-se que se tal fato gerador da suspensão ocorresse antes do 

ajuizamento da ação executiva, caso seria de extinção da ação.

 No entanto, a postulação de parcelamento ocorrera após a cobrança 

judicial do débito, de forma que totalmente cabível, conforme requerido, a 

suspensão do feito executivo.

 Por analogia ao artigo 40 caput da lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 

1990 (Lei das Execuções Fiscais), o prazo prescricional será obstado 

durante o prazo de suspensão processual requerido.

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 

6.830/90, o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento à pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19785 Nr: 2891-07.2007.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Euripedes Pereira, Terezinha Marciano 

da Silva Pereira, Fernanda Pereira Silva, Carla Alessandra Pereira 

Rodrigues Barbosa, Daiane Manoelina Pereira Bello, Eva Polyana Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Correa de Lima - OAB:

 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 pela manifestação de fls. 116, que a 

parte exequente afirmou a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109217 Nr: 1985-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Flavio Caldeira Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 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.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85126 Nr: 3966-08.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Martins Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação do exequente (fls. 

238) e pela certidão de fls. 240 que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94009 Nr: 3164-39.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 
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somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada 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 arguir:

(...)

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97739 Nr: 901-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Ceccatto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Malgrado detenha razão o peticionante em suas alegações às fls. 

101/102, eis que realmente o processo fora encaminhado à Procuradoria 

Federal no Estado de Mato Grosso, mediante carga, sem que fosse 

oportunizada a imediata manifestação do impugnado, fato é que não se 

pode falar em devolução do prazo.

 Isso porque, após a devolução do feito, a advogada representante da 

parte efetivou carga do feito em 14 (quatorze) de Março de 2018, 

oportunidade em que teria que ter praticado o ato cuja devolução do prazo 

se requer.

 A jurisprudência pátria é pacífica no que tange à questão de devolução 

de prazos, exigindo, para tal, que a parte que assim postula pratique, em 

conjunto com o pedido, o ato que estaria dentro do prazo que se requer a 

devolução.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de devolução do prazo.

 Havendo notícia nos autos de interposição do recurso de agravo de 

instrumento e, em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos 

seus próprios fundamentos.

 Não havendo notícia de concessão de efeito suspensivo ao agravo, 

inalterada encontra-se a marcha processual.

 Intime-se as partes para manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Cumpra-se.
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resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo, 

devendo, no caso queiram, ingressar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados a partir do fim do prazo editalício. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Consignação de Pagamento na qual o autor 

consignou em juízo os valores relativos à verbas trabalhistas em nome do 

Espólio de Rosélia Gonçalves da Silva para que os seus 

representantes/herdeiros compareçam em juízo e recebam as verbas 

pertinentes. DECISÃO/DESPACHO: "(...) Cite-se por edital, com prazo de 

30 (TRINTA) dias os herdeiros desconhecidos por edital 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, MARCELO KIST ENGELMANN , 

digitei. Água Boa - MT, 20 de abril de 2018. MARCELO KIST ENGELMANN 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001752-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E MACHADO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001752-51.2017.8.11.0021 AUTOR: HOFFMANN & 

CIA LTDA - EPP Defiro o pedido formulado no Id nº 12502302 e determino 

que seja renovada a citação do requerido, devendo ser expedida carta 

precatória para o endereço indicado na petição inicial, consignando as 

demais deliberações contidas na decisão constante no Id nº 11215722. 

Cite-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000578-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CARNEIRO OAB - GO7568 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO CIRINO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000578-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VITOR 

HUGO FERREIRA SILVA Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Inicialmente, verifique-se que a cópia da petição 

inicial do processo principal não acompanhou a missiva, bem como até a 

presente data não houve o recolhimento das custas. Assim, intime-se a 

procurador da parte autora para tomar as devidas providências, 

consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez) dias. Ressalto, que 

não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. Intime-se o 

procurador da parte autora. Oficie-se o Juízo deprecante. Cumpra-se. 
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Água Boa, 20 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000047-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR MACIEL ANTUNES OAB - MG74420 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000058-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000061-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000057-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000948-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001441-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA RO ODZAWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000773-89.2017.8.11.0021

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:

JEAN MARK ALMEIDA ZANIN (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça de ID nº 12155425, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001049-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO MIRANDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

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

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001878-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ELIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte da Sentença prolatada nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001860-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA SOARES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte da Sentença prolatada nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000648-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte da sentença prolatada nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001251-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FABIO FAORO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte da sentença prolatada nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000353-84.2017.8.11.0021

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:

INDUSTRIAL MADEREIRA MATELANDIA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: 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 Busca e Apreensão, 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, comprovando o recolhimento com a juntada do 

comprovante do depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001054-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KHONEN CONSTRUTORA LTDA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: 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 ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, comprovando o 

recolhimento com a juntada do comprovante do depósito nos autos, 

ficando ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 

(trinta) dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme 

determina o Capítulo II. Seção 7. Art. 393 da CNGC deste Estado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000357-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

EDSON GOMES PESSOA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: 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 ato deprecado, cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, comprovando o 

recolhimento com a juntada do comprovante do depósito nos autos, 

ficando ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 

(trinta) dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme 

determina o Capítulo II. Seção 7. Art. 393 da CNGC deste Estado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000182-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIO PEREIRA BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos acerca da certidão da oficiala de justiça (ID nº 12066584), sob 

pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002015-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VENERANDO ROMAO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 261 de 636



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000474-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SARRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES BARBOSA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: 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, 

comprovando o recolhimento com a juntada do comprovante do depósito 

nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERNANDES BREDER GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA 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: AUDIENCIA 

CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 20/06/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Hermano Ribeiro da Sivla, s/n. centro - Posto 

de Atendimento do Juzado Especial - Cocalinho-MT. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36003 Nr: 604-32.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmir Liell

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente(m) alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94700 Nr: 3635-55.2014.811.0021

 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): Renato Barbosa Silva, Patricia Gomes Ramos, 

Karla Aline Xavier Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:15.093/MT

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente(m) alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 87287 Nr: 1754-77.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Berlindo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Finalidade: INTIMAR o(s) advogado(s): RENATO WENTZ MANHÃES, 

representante do(s) réu(s): MARCOS BERLINDO DE SOUZA para que, no 

prazo legal, apresente defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87287 Nr: 1754-77.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Berlindo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Autos: 87287

 Vistos em CORREIÇÃO.

DESIGNO a audiência de custódia para o dia 23 de janeiro de 2017 às 

13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Requisite-se o recluso.

Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31903 Nr: 903-43.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmiano de Paula Sales - 

OAB:4446-B

 Certifico que o movimento "Certidão", de 06/12/2017, foi disponibilizado no 

DJE nº 10154, de 07/12/2017 e publicado no dia 11/12/2017, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: Firmiano de Paula 

Sales - OAB:4446-B, representando o polo passivo.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57768 Nr: 670-10.2014.811.0020

 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: VDCG, ADCG, SSDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443/MT
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 Código n.° 57768

Vistos, em correição.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 17 de maio de 2018 às 

15h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57941 Nr: 818-21.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN FERREIRA DA SILVA -EPP, ARLAN 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica vossa senhoria devidamente intimado, para no prazo legal efetuar o 

preparo da carta precatória expedida para comarca de Primavera do 

Leste-MT, para intimação da parte requerida. Salma Corrêa de Moraes 

Pereira-Gestora Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16978 Nr: 541-83.2006.811.0020

 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 BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 16978

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58678 Nr: 1423-64.2014.811.0020

 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: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ORESTE VERONI, FLORISTA 

ANTÔNIA SOLER VERONI

 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: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Código n.° 58678

Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para se especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Com o retorno, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 1586-44.2014.811.0020

 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: PAULA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE LOURENÇO DE ARAÚJO 

- OAB:18.574-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 58882

Vistos, em correição.

Ante a apresentação do laudo pericial e já oportunizado as partes se 

manifestarem sobre o mesmo, designo Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 27/06/2017, às 16h00min (horário oficial de Mato 

Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Por fim, DETERMINO a Senhora Gestora que requisite dos Profissionais 

cadastrados nesta Comarca, para que realizem laudo psicossocial quanto 

a Requerente, devendo se realizado e apresentado antes da realização da 

audiência retro mencionada.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15206 Nr: 1457-54.2005.811.0020

 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: LUIZ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )11. Ante ao exposto, HOMOLOGO A HABILITAÇÃO do irmão do do autor, 

Sr. SEBASTIÃO ALVES FERREIRA, para exercer seu direito à herança, do 

crédito de PEDRO ALVES CABRAL.12. INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar o devido pedido de cumprimento de sentença, bem como o 

cálculo atualizado do que entende devido, sob pena de arquivamento.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

17 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17573 Nr: 4-25.1985.811.0020

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

 PARTE AUTORA: Agromen Sementes Agrícolas LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atanagildo FrecK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, vez 

que o executado foi citado em 12.02.1986, sendo que todas as tentativas 

de localizar bens do mesmo restaram infrutíferas.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 13055 Nr: 2825-35.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG DE ABREU E CIA LTDA ME, WALDIRON 

GONÇALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:7603-B/MT

 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 2º, segunda parte, do artigo 485 do CPC/2015.8. 

Caso haja, DETERMINO que seja baixada restrição e/ou penhora existente 

nos autos. 9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.10. Publique-se. Intime-se.11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de abril de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93415 Nr: 1472-66.2018.811.0020

 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: WILMA A. G. DA SILVA EIRELI-ME, TITRONIC COMÉRCIO 

E INDUSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA, CHEFE DO 

POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO - ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUSA - OAB:22763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do impetrado 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) para cumprimento do mandado de notificação. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93279 Nr: 1390-35.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente 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) para cumprimento do mandado de citação. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93389 Nr: 1458-82.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCRECIO ARAUJO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente 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) para cumprimento do mandado de citação. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64706 Nr: 1765-41.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE NARCISO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO M. DOS 

SANTOS - OAB:18380

 20. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo o liame 

parental, mas declarando a dissolução da união estável entre as 

partes.21. DEFIRO o pedido de justiça gratuita em favor do requerido.22. 

Sem custas e despesas processuais, vez que as partes são beneficiárias 

da assistência judiciária gratuita.23. Após trânsito em julgado, se 

necessário, EXPEÇA-SE, se necessário, formal de partilha, arquivando-se 

com as formalidades legais.24. Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de abril de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53106 Nr: 2582-13.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CHAGAS MONTEIRO, ADEJUNIR 

PARREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT

 Autos n. 2582-13.2012.811.0020 (cód. 53106).

Vistos.

1. Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

ADEJUNIR PARREIRA CHAVES, perquirindo a devolução da arma de fogo 

marca TAURUS, modelo 85S, calibre 38, número de série QI32459, SIGMA 

542911, apreendida nos autos (fl. 39).

2. Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público 

Estadual se posicionou favorável ao deferimento (fls. 185/186).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.
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3. É cediço que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo (artigo 118, do CP) ou, ainda, quanto àquelas referidas no art. 

119 do mesmo Códex Instrumental Penal.

4. “In casu”, foi proferida sentença, na qual não houve a decretação do 

perdimento do bem, cuja restituição se pleiteia, uma vez que absolvidos os 

denunciados (fls. 131/132).

5. Nesse ínterim, não interessando ao deslinde da persecução em testilha, 

mister se faz a restituição em tela, uma vez que devidamente registrada, 

nos moldes do art. 5º, §1º, da Lei n. 10.286/2003.

6. Diante do exposto, com o apoio da cota ministerial, DEFIRO a restituição 

em apreço, autorizando a entrega da arma de fogo marca Taurus, modelo 

85S, calibre 38, número de série QI32459, SIGMA 542911, em favor de 

Adejunir Parreira Chaves, mediante termo nos autos, segundo o artigo 

120, “caput”, do Código de Processo Penal.

7. CERTIFIQUE-SE nos autos a restituição.

8. Considerando o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

9. Ciência ao MPE e a defesa.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54720 Nr: 352-61.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Autos n. 352-61.2013.811.0020 (cód. 54720).

Vistos.

1. Tendo em conta o atestado médico anexo, DEFIRO o pedido de fl. 124.

2. Desta forma, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, 

DESIGNO audiência para o interrogatório para o dia 16/05/2018, às 

13h45min.

3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.

 4. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e 

INTIME-SE a advogada constituída.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33980 Nr: 1515-47.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERNANDO DAVID DE OLIVEIRA, ALEX 

VICENTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Autos n. 1515-47.2011.811.0020 (cód. 33980).Vistos.1. Tendo em conta 

a manifestação ministerial retro, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência para a oitiva das 

testemunhas de defesa e para o interrogatório dos denunciados para o dia 

16/05/2018, às 14h15min.2. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no 

DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 

370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP. [...] 6. 

Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e 

INTIME-SE a defesa.7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51360 Nr: 558-12.2012.811.0020

 AÇÃO: Guia de recolhimento (arts. 105, 106 e 107 da LEP)->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR ALBERTO JÁCOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 Autos n. 558-12.2012.811.0020 (cód. 51360).

Vistos.

1. Trata-se de processo executivo de pena de ALDEMIR ALBERTO 

JÁCOMO, condenado a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, por infração 

ao artigo 157, §3º, c/c artigo 14, II, c/c artigo 157, §2º, I e II, ambos do 

Código Penal.

2. Em 17.01.2013 foi deferido o pedido de prisão domiciliar do reeducando 

(fls. 229/231).

3. Após, aportou aos autos informação de que o reeducando não fora 

localizado para a realização de estudo psicossocial na cidade de Ponte 

Branca/MT (fl. 290).

4. A defesa apresentou justificativa, bem como documentos médicos, 

pugnando pela revogação da regressão cautelar de regime (fls. 307/312).

5. Pois bem. Em consonância com o entendimento do Parquet, vez que o 

recuperando Aldemir Alberto Jácomo apresentou justificativa declinando 

não ter sido localizado para a audiência por se encontrar em tratamento 

médico e, ainda, ante a informação de residência fixa na cidade de Ponte 

Branca/MT (fl. 308), DEFIRO o pedido de fls. 307/312, reconsiderando a 

decisão de regressão cautelar.

6. RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido em desfavor do 

reeducando, decorrente da deliberação proferida às fls. 295/297.

7. DESIGNO o dia 07/06/2018 às 14h15min para realização de audiência de 

justificação.

8. Promova a Escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56922 Nr: 2679-76.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA, JESUS JOSÉ DE SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura cristina Primo 

Parreira - OAB:20204, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - 

OAB:15.724/MT

 34. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o 

requerido a incorporar à remuneração dos servidores substituídos pelo 

requerente o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando 

da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, a partir do período não 

prescrito, ou seja 16/12/2008, tendo por base o percentual a ser apurado 

em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, nos 

termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual devido, este 
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será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a 

carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória que 

efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período.35. A 

verba devida referente ao período anterior a 29/06/09, data em que a Lei 

n° 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo as normas 

então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 

29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir 

da data de cada vencimento, e acrescidas de juros moratórios 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o 

entendimento firmado no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de 

agosto de 2013.36. O valor, como dito, deverá ser apurado em sede de 

liquidação de sentença. 37. Extingo o processo com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil .38. Sem custas, em 

face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido. 

Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, CONDENO o 

requerido ao pagamento de

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-56.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS ANJOS CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010224-56.2016.8.11.0020 REQUERENTE: LUZIA DOS ANJOS CAMILO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos EM CORREIÇÃO. 1. Se 

tempestivo, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 7122481 , 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a gratuidade da 

Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a 

parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias 

(artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, 

ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. 

INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-90.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA ESCOBAR RIBEIRO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA APARECIDA ROMUALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 21/05 de 2018 , às 12:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 20 de abril de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010072-71.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA 85421014134 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA CARDOSO XAVIER (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria na qualidade de Advogada da parte autora para 

manifestar-se da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento.

Comarca de Barra do Bugres

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134073 Nr: 1015-70.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 Intima-se o Douto Advogado Rafael Augusto de Brito a manifestar sobre 

as testemunhas Adão Pereira Guimarães, Maria Aparecida dos Santos 

Silva, Adiel Wanderley Vieira e Severino Augusto da Silva que não foram 

localizadas para serem devidamente intimadas, de acordo com a certidão 

de fl. 153.

Estagiário: Daniel de Oliveira Antoniassi.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94690 Nr: 4593-46.2017.811.0050

 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: GPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante Certidão de fl.16, designo a audiência de conciliação para o dia 

08 de junho de 2018, às 15h30min a se realizar no Centro Judiciário de 

Conciliação.

2. Intimem-se as partes, por seus advogados para comparecerem ao ato.

3. Ciência ao MP.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40571 Nr: 822-36.2012.811.0050

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CHARNEL TEIXEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos legalmente 

constituídos, acerca do retorno dos autos oriundo de instância superior 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

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. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 1596-32.2013.811.0050

 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): CLAUDINEY GOMES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor pessoalmente 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

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38692 Nr: 2045-58.2011.811.0050

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163.08-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Solicite-se a devolução da carta precatória de fls. 65, independente de 

cumprimento, visto pedido da parte autora às fls. 70.

2. DEFIRO a suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

conforme requerido às f.70.

3. Decorrido o prazo assinalado, INTIMEM-SE às partes, através de seus 

patronos legalmente constituídos, para que requeiram o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 4. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

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

5. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91321 Nr: 2606-72.2017.811.0050

 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: MZRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável c/c 

Partilha de Bens proposta por MARIA ZELINDA REIS LIMA em face de 

PEDRO DA SILVA PAULINO, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

2. Anteriormente a citação do requerido, o autor manifestou desistência da 

presente demanda.

3. Dessa forma, não tendo a relação processual sido completada com a 

citação, prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de 

desistência.

 4. Isto posto, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente 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.

5. Sem custas, diante do deferimento da AJG.

6. P. I.C.

7. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83637 Nr: 2946-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATA ANDRADE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Código n. 83637

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO

1 – Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, fl. 184 e, preclusa a 

decisão de pronúncia (art. 421, CPP), DETERMINO a intimação do Ministério 

Público Estadual e, em seguida, os Defensores de JHONATA ANDRADE 

ABREU para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco) dias, 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, 

conforme art. 422 do CPP.

2 – Após, CONCLUSOS para os fins do art. 423 do CPP.

3 – CUMPRA-SE.

Campo Novo do Parecis/MT, 13 de abril de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 3922-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B, RENAN MACEDO VILELA GOMES 

- OAB:49.848/GO

 Diante do exposto, INDEFIRO os pedido de nova oitiva da vitima e 

acareação da mesma com outra testemunha de acordo com o 

supramencionado por este juízo, no parágrafo anterior. INDEFIRO também 

o pedido de revogação de prisão e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA 

do acusado MAURICIO DONIZETE SILVA, por seus próprios fundamentos, 

em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP) , não 

havendo possibilidade de substituí-la pela medida cautelar diversas 

previstas no art. 319 do CPPNo mais, DETERMINO a imediata realização do 

estudo psicossocial já deferida às fls. 182/182-v. OFICIE-SE com urgência 

por se tratar de processo de réu preso a Comarca de São José do Rio 

Claro/MT, para que promova o envio da oitiva das vitimas e testemunhas, 

com aporte da resposta da referida missiva, sem nova conclusão abra-se 

vistas às partes, com prazo sucessivo, iniciando-se pelo MPE. DESIGNO 

audiência de continuação para o dia 08/05/2018, às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT), para o interrogatório do réu.REQUISITE-SE o preso para se 

apresentar na data designada.COMUNIQUE o MPE e a DPE, ou o Patrono 

constituído.Às providências.CUMPRA-SE com urgência. Campo Novo do 

Parecis-MT, 19 de abril de 2018.PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97384 Nr: 850-91.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR RIBEIRO PEREIRA, EDZAN 

CAVALCANTE, GILSON RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 a) Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar 

e se mostrando, por hora, insuficientes e inadequadas medidas cautelares 

diversas da prisão, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA do denunciado 

GILSON RUFINO, qualif. nos autos, e por consequência, fica mantido o 

decreto prisional por seus próprios fundamentos, em observância à 

cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP) .b) No mais, ante o teor de 

certidão de fl. 102 e 112, DETERMINO a remessa dos autos a DPE para 

que patrocine a defesa dos réus que ainda não apresentaram resposta à 

acusação.c) certifique-se o cumprimento da carta precatória expedida à fl. 

128.INTIMEM-SE.Cumpra-se com urgência.Campo Novo do Parecis/MT, 19 

de abril de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91710 Nr: 2818-93.2017.811.0050

 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: MARCOS QUINTILHANO ANTUNES MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO GARCIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:20.994-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 91710

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Defiro o requerimento de fl. 124.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de abril de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74235 Nr: 1663-26.2015.811.0050

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 74235

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Adoção Unilateral proposta por Valzumiro Antônio 

Bertazzo em face de Joemes Souza Silva.

2. Devidamente citado, o requerido permaneceu inerte.

3. Instado a manifestar, o IRMP opinou pela decretação da revelia e 

designação de audiência para oitiva do menor.

4. Pois bem.

5. Quanto ao requerido, verifico que embora citado, permaneceu inerte, de 

forma que DECRETOL-LHE a revelia.

6. Todavia, é de se salientar que a inércia do autor não induz à presunção 

de veracidade, um de seus efeitos da revelia, face à natureza da causa, 

em consonância com o art. 345, II c/c 344, ambos do Código de Processo 

Civil.

 7. Dessa forma, DESIGNO a audiência para oitiva da parte interessada 

para o dia 28 de maio de 2018, às 15h00min.

8. Intimem-se as partes por seus advogados para comparecerem ao ato 

acompanhados do menor.

9. Ciência ao MP.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95240 Nr: 4882-76.2017.811.0050

 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: GRAZIELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95240

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o parecer ministerial de fl.25.

2. Cumpra-se na forma requerida expedindo o necessário.

3. Em seguida, voltam os autos ao parquet.

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27425 Nr: 847-88.2008.811.0050

 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: AMARALINO MACHADO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, PATRICIA MARTEUS - OAB:18.404/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 27425

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se o autor para, querendo, impugnar a ação no prazo legal.

2. Após, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70057 Nr: 3273-63.2014.811.0050

 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: LAZARA APARECIDA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:10.052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70057

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Proceda as alterações necessárias quanto ao substabelecimento de 

fl.79.

2. Após, MANIFESTE-SE o exequente em 05 dias acerca da petição e 

cálculo de fls.83/86.

3. Em seguida, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31133 Nr: 1184-43.2009.811.0050

 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: VALDI ALFREDO SCHADECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31133

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o patrono do autor pelo desentranhamento da via original 

contrato de honorários e substituição por fotocópia.

2. Ocorre que analisando o feito, noto que a documentação de fl.98 já 

corresponde à fotocópia.

3. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fl.105.

4. Intime-se o autor por seu patrono para requerer o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias.

5. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, devolvam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações pertinentes.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91715 Nr: 2821-48.2017.811.0050

 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: VKDS, IGGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 91715

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. VISTAS ao MP.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73877 Nr: 1461-49.2015.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDGF, ATFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73877

SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

2. Analisando os autos, verifico que na tentativa de localização da parte 

exequente para comparecimento à Defensoria Pública a fim de que seja 

dado o regular processamento da demanda, não foi possível a localização 

no endereço indicado.

3. Nesse passo, diante da inércia injustificada do exequente em promover 

os atos que lhes competem por período superior a 30 (trinta) dias, com 

base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se 

configurada a hipótese de negligência.

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;

4. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90546 Nr: 2158-02.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGENTINO CAVALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NAZARENO MOREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FALCÃO LIKES - 

OAB:77.769/RS, NAIARA BRAATZ GARCEZ - OAB:91.201/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 90546

SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. ARGENTINO CAVALETTI e FÁBIO NAZARENO MOREIRA MAIRA 

postulam a homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 25/27, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

7. P. I.C.

8. 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.: 88695 Nr: 1049-50.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA AUTOMOTIVA CAPANEMA LTDA ME, 

JEAN RICARDO BACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA oliveira - 

OAB:oab/ms 15359-b, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 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.Custas e honorários na 

forma pactuada no acordo homologado.14.Expeça-se o necessário.15.P. 

I.C.16.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.: 34367 Nr: 1142-57.2010.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, ANA 

CLAUDIA REIS, ANA PAULA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº34367

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução Fiscal.

2. Diante da tentativa de citação inexitosa dos devedores (fls.15 e 25), 

determinou-se a citação por edital à fl.37.

3. Nomeado curador, a defesa arguiu preliminarmente a nulidade da 

citação por edital diante da ausência de esgotamento dos meios de 

localização do devedor.

4. Os autos vieram conclusos.

5. Fundamento e decido.

6. Analisando detidamente os autos verifico que, de fato, a citação dos 

executados por edital configura-se equivocada.

7. Conforme consta nos autos, foram realizadas somente duas tentativas 

de citação da parte contrária, não havendo esgotamento dos meios 

necessários à localização dos demandados.

8. Anoto que o exequente não comprovou nos autos qualquer tentativa de 

localização do devedor para que seja estabelecida a angularização 

processual.

9. Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser 

adotada somente quando esgotadas todas as tentativas de citação 

pessoal da parte ré, ou seja, devem ser exauridos os meios 

administrativos de localização da parte.

10. Ademais, cabe ao exequente envidar esforços a fim de aperfeiçoar o 

ato citatório, de forma que o reconhecimento da nulidade da citação por 

edital é medida que se impõe.

11. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a citação de fls.39 

e os atos dela decorrentes.

12. Em consequência, INTIME-SE o exequente para trazer aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do executado a fim de 

que seja promovida a efetiva citação ou comprove, mediante 

apresentação de documentos, a impossibilidade de localização de 

endereço atualizado, requerendo as providências pertinentes, sob pena 

de suspensão e arquivamento na forma do art.40 da LEF.

13. Com a apresentação de endereço atualizado, expeça-se o necessário 

para o cumprimento da citação.

 14. Após, manifeste-se o exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61730 Nr: 2741-60.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A, RODRIGO 

IAFELICE DOS SANTOS, INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, LUIZ 

GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, CARLOS ALBERTO 

WANZUIT, TRYGVE GABRIEL LANGFELDT, FRANCISCO CARLOS RAMOS, 

ROLANDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61730

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se o excepto para, querendo, apresentar impugnação a exceção 

de pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 557-58.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON OLMO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ESTIV CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87859

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fl.60/61.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31528 Nr: 1581-05.2009.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE REINALDO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:146428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31528

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fl.69.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98654 Nr: 1414-70.2018.811.0050

 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: LUCIANA EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CAVALIERI HENNING 

- OAB:18.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Ante o exposto, com fundamento no art.300 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA requerida na inicial, e determino que o instituto réu, 

no prazo de 15 (quinze) dias, CONCEDA O BENEFICIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA A AUTORA, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais).13.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. 14.Dessa forma, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de agosto 

de 2018, às 16h30min.15.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 e intimação para comparecimento em audiência.16.Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, vista 

ao autor no prazo de 10 dias.17.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.18.Defiro o pedido de Justiça Gratuita.19.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88384 Nr: 870-19.2017.811.0050

 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: CLEUSA BREIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CLEUSA 

BREIER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A inicial foi recebida às f. 24-26, oportunidade em que foi indeferido o 

pedido de tutela antecipada.

Na ocasião fora nomeado perito para a realização de perícia médica com o 

fito de aferir a patologia eventualmente acometida pela parte autora.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às f. 

31-40, momento que arguiu prejudicial de mérito acerca da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquenio que precede ao 

ajuizamento da ação.

Impugnação à contestação às f. 46-48.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.

 No que tange a prescrição das parcelas do quinquenio anterior ao 

ajuizamento da ação, deixo para analisar quando da análise do mérito da 

presente demanda.

Sem prejuízo, certifique quanto a realização da perícia médica.

Com a juntada da perícia, intimem-se as partes para 

manifestação/memoriais, no prazo de quinze dias.

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.: 8734 Nr: 1910-61.2002.811.0050

 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: DALVA REGINA GOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARLENE GOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

De início, retire-se a etiqueta identificativa de META 02, eis que o feito não 

pertence a meta mencionada, devendo o setor de CONFERÊNCIA e 

AUTUAÇÃO se atentar para situções/atualizações dessa natureza.

DEFIRO o pedido de f. 114-115 e, via de consequencia, intime-se o Sr. 

Meirinho para que se proceda a atualização monetária do laudo de 

avaliaçao de f. 43.

Em seguida, com a atualização, intime-se a Fazenda Pública Estadual para 

manifestação em quinze dias.

Cumpridas as diligências acima, intime-se o inventariante para que 

apresente certidões negativas das Fazendas Públicas, no prazo de vinte 

dias.

Ato contínuo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

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.: 83392 Nr: 2783-70.2016.811.0050

 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: TEREZA BARRIDA, ANDREIA MEIRA BARRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JULIO BARRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYANA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

DEFIRO o pleito de f. 31 e, via de consequencia, intime-se o inventariante 

para que no prazo de trinta dias apresente a GIA-ITCD, acompanhada da 

Declaração de Reconhecimento de Isenção ao ITCD, na forma do art. 30, 

da Portaria nº 182/2009-SEFAZ, bem como para que junte aos autos as 

certidões negativas de débito referente ao IPVA e a pendencias tributárias 

e não tributárias emitidas no site da SEFAZ/MT.

Em seguida, decorrido o prazo, intime-se a Fazenda Pública Estadual para 

manifetação no prazo de 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.: 12664 Nr: 2782-42.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON STALLBAUM, VALNEI MORAIS 

RIBEIRO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DELLA SENTA - 

OAB:OAB/MS 10.644, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Campo Novo do Parecis - MT, 19 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93422 Nr: 3844-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ARAUJO DA SILVA, ROBSON 

TAVARES SANTANA, ERICA SANTOS DA SILVA, ALISSON VINICIUS 

ALVES, RAILENE BATISTA ALVES, JEFERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/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 denunciada JEFERSON 

ARAUJO DA SILVA, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 4484-32.2017.811.0050
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 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 

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

 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 SALES 

DOURADO, 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.: 94143 Nr: 4267-86.2017.811.0050

 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: SUELBER ALMEIDA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS - 

OAB:368.494/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 seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98826 Nr: 1495-19.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adão Naitzel, Rosa Monica Brito Naitzel, 5ª VARA 

CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duarte Sobrinho, Araci Mendes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joacir Jorlando Neves - 

OAB:3610/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, 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.: 77763 Nr: 3843-15.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PATRÍCIO DO CARMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:OAB/MT 1.1136, VANESSA DOS SANTOS LOPES - OAB:18468/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 autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DA PENHORA REALIZADA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 2612-26.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA LINDER, TRIANA CAMPANA 

MICHELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/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 promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35524 Nr: 2313-49.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDE GOLDSCHMIDI RAUBER, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81521 Nr: 1655-15.2016.811.0050

 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): LAURA PEREIRA DE SENA, LAURA PEREIRA 

DE SENA

 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 
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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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 2340-90.2014.811.0050

 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: ESDS, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/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 o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62217 Nr: 176-89.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELANGELA DELMONDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/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 o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89809 Nr: 1658-33.2017.811.0050

 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: MAURICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94144 Nr: 4268-71.2017.811.0050

 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: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/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, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6042 Nr: 1244-94.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM, ARDSM, EM, JDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VALTER CAETANO LOCATELI - 

OAB:3554-B-MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10790 Nr: 911-74.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 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, 

JUNTANDO AOS AUTOS MATRÍCULA ATUALIZADA DO BEM EM 

QUESTÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65982 Nr: 91-69.2014.811.0050

 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: NEILA JOAQUINA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, ELISABETE APARECIDA BASSANI - 

OAB:17.466B/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT
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 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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73731 Nr: 1381-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neucirene Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27120 Nr: 546-44.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, GUIOMAR MARIO PIZZATTO - OAB:6276/PR, LUCIO 

CLOVIS PELANDA - OAB:26360, OSVALDO KRAMES NETO - 

OAB:21186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 12884 Nr: 3003-25.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAIMUNDO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B 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 autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13009 Nr: 3127-08.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, DIOGENES VERGINIO BENETTI, 

MARLI DE OLIVEIRA GOLON, HILDA GOLON BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84352 Nr: 3396-90.2016.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDO MATTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÍRIAM RODRIGUES LONDERO, LEO INACIO 

LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT, Rafael Vasques Sampieri Burneiko - OAB:6797

 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, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86801 Nr: 32-76.2017.811.0050

 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: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875/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, 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 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 SERGIO DA SILVA 

CORSI, através de seus advogados, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 2521-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/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, EDIMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000010-35.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN LIMA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000010-35.2016.8.11.0050 Nome: ABRAAO LINCOLN LIMA PEREIRA 

Endereço: av. Brasil, Lojas martinello, centro, CAMPO NOVO DO PARECIS 

- MT - CEP: 78360-000 Nome: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.901, BROOKLIN PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04578-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 20 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000386-84.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE SOUSA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO DOS SANTOS FRANÇA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000386-84.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 20 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000507-15.2017.8.11.0050

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:

MARCIA REGINA MALLMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000507-15.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 20 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-26.2018.8.11.0050

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:

FELIPE DA SILVA VELASQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000116-26.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-11.2018.8.11.0050

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:

EMERSON RAMIRES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000117-11.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 16 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000144-28.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALENCAR VIANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DE SOUZA TRANSPORTE - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DEMETRIO FREDERICO RIFFEL JORGE OAB - SC35910 (ADVOGADO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZEMI PEREIRA VIEIRA (EXECUTADO)

EDILSON ALVES VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000185-92.2017.8.11.0050 Nome: ALBINO RAMOS Endereço: RUA 

BAHIA, 727, NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: EDILSON ALVES VIEIRA Endereço: RUA ROUXINOL, 

QUADRA 380, ESCOLA MUNICIPAL AMELIA LENA FEDRIZZI, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

LUZEMI PEREIRA VIEIRA Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 

PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 19 de Abril de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 005/2018/DF - Torna público o gabarito definitivo do Teste 

Seletivo realizado em 08/04/2018, a saber:

* 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

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000313-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EMBARGADO)

JOSE PUPIN (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000313-75.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Iharabras S.A. opôs os presentes embargos de terceiro em 

face de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e de José Pupin e de Vera 

Lúcia Camargo Pupin, visando ao levantamento de restrição cautelar 

lançada em produto rural nos autos da execução apensa. Para tanto, 

alegou que a Cédula de Produto Rural – a instrumentalizar a execução 

apensa – indicaria a promessa feita pelos Devedores de entregar 171.429 

sacas de soja, produzidas nas Fazendas Marabá, Marabá III, Ouro Verde 

e Estrela D’Alva. Apesar disso, na execução, o pedido acautelatório teria 

afetado, só na Fazenda Estrela D’Alva, a integralidade do produto a ser 

entregue. Afirmou, ainda, que, ao tentar acautelar produto além daquele 

proveniente da Fazenda Estrela D’Alva, a Exequente, aqui Embargada, 

teria agredido direito de terceiros. Ainda segundo a Embargante, a própria 

Exequente teria reconhecido o excesso, tanto que, sem deliberação 

judicial, aditou o auto de arresto para limitar a apreensão apenas a 57.000 

sacas de soja, máximo produzido pela matrícula da Fazenda Estrela D’Alva 

que lhe serviria de garantia. Entretanto, dita limitação não teria deixado de 

afetar direito seu, já que, conforme alega, tal produto arrestado seria de 

propriedade resolúvel sua. Afirmou que, antes mesmo da constituição da 

garantia da Embargada Syngenta, a Embargante teria recebido Cédula de 

Produto Rural emitida pelos Devedores, por meio do qual se constituiria 

garantia fiduciária sobre 312.840 sacas de soja da safra 2017/2018, 

produzidas na Fazenda Estrela D’Alva e na Fazenda Lima. O serviço de 

monitoramento de produção contratado pela Embargante serviria para 

demonstrar a verdadeira procedência do produto arrestado. No dizer da 

Embargante, 186.559,30 sacas de soja colhidas na Fazenda Estrela D’Alva 

seriam oriundas de áreas consignadas na CPR emitida a seu favor, ao 

passo que 23.062,64 sacas seriam da Fazenda Lima, tanto aquelas como 

estas armazenadas no silo da Fazenda Estrela D’Alva. Com a inicial, veio 

cópia da Cédula de Produto Rural emitida pelos Executados, a informar a 

promessa de entrega de 312.850 sacas de soja da safra 2017/208, a 

serem produzidas em 6.952 hectares, divididos entre a Fazenda Estrela 

D’Alva e a Fazenda Lima. No que vale consignar, também acompanhou a 

inicial o Relatório de Monitoramento da lavoura produzida nas Fazendas 

Estrela D’Alva e Lima. Por meio dele, relatou-se o início da colheita em 24 

de fevereiro de 2018, seguindo-se até 04 de abril deste ano para a 

finalização da área daquela Fazenda. Teria sido contabilizado o 

carregamento de 432 caminhões, supostamente a conferir volume de 

280.674,23 sacas de soja. Destaca-se, do aludido relatório, certo 

alargamento do objeto do monitoramento. Do que se infere das 

ocorrências registradas no relatório, as áreas da garantia da Embargante 

seriam apenas as descritas pelas matrículas 305, 306 e 308 do SRI de 

Querência, embora a Fazenda Estrela D’Alva seja formada por outras – 

pelo menos uma agricultável, a de número 304. Entretanto, porque os 

talhões compreendidos nas matrículas da garantia da Embargante se 

estenderiam para outras matrículas, monitorou-se área adicional (ao que 

parece, 1.800 hectares, aproximadamente). Ainda assim, já com a 

consolidação dos dados, o relatório pôde estimar que, do total de 

280.674,23 sacas de soja colhidas, 186.599,30 sacas seriam 

provenientes das matrículas 305, 306 e 308, responsáveis pela produção 

garantida à Embargante. Registrou-se, ainda, o embarque de 66.094,00 

sacas de soja ao armazém da Cargill em Querência. Em vistoria ao 

armazém da Fazenda Estrela D’Alva, em 06 de abril deste ano, a empresa 

responsável pelo relatório concluiu pela existência, no silo, de 

aproximadamente 193.688,236 sacas de soja, que, supostamente, 

pertenceriam só à Embargante. A execução apensa, por sua vez, conta 

também com relatório de monitoramento. Mais simples, o relatório 

encomendado à mesma empresa Kuhlmann só pôde concluir que a 

matrícula 304, de onde viria a garantia da Embargada Syngenta, teria área 

de plantio total de aproximadamente 1.054,70 hectares, a render 57.776,47 

sacas de soja, se considerada a média da produtividade da região. 

Ressalta-se importante circunstância: a CPR emitida pelos Devedores em 

favor da Embargada Syngenta não haveria de constituir garantia que 

conflitasse com a da Embargante. É que, pela CPR, na Fazenda Estrela 

D’Alva, apenas a produção de soja compreendida na matrícula 304 do 

imóvel é que garantiria o crédito da Embargada, ao passo que, da 

Embargante, a produção garantida seria a que viesse das matrículas 305, 

306 e 308. Entretanto, a ordem judicial proveniente da execução apensa, 

evidentemente sem condições de conhecer as particularidades dos vários 

negócios jurídicos celebrados pelos Devedores, notadamente aqueles em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 276 de 636



que se tivesse constituído garantia pignoratícia ou fiduciária, acabou por 

permitir o sequestro de toda a produção estocada na Fazenda Estrela 

D’Alva, aí incluída aquela garantida à Embargante, quer a das matrículas 

305, 306 e 308 da mesma fazenda, quer a da Fazenda Lima. Havia, então, 

nítido excesso. A ordem acautelatória, que, a rigor, não necessariamente 

haveria de ser restringida só à produção da matrícula em que se constituiu 

garantia em favor da Embargada Syngenta, no caso concreto, acabou 

alcançando produto prometido à Embargante. Frisa-se isto: fossem outras 

as particularidades do caso, a cautela pleiteada pela Embargada Syngenta 

não haveria de ser imposta só à produção da matrícula da garantia. 

Especialmente se considerada a cautela como arresto, o produto poderia 

ser arrestado ainda que de outra procedência. Entretanto, porque as 

demais matrículas também tiveram sua produção direcionada à 

constituição de garantia em favor de outros credores, o sequestro acabou 

por afetar, presume-se, direito de terceiro, a merecer proteção justamente 

mediante a oposição de embargos tais como os presentes. O excesso 

parece ter sido corrigido espontaneamente pela Embargada nos próprios 

autos da execução. Do que se infere daqueles autos, a Exequente, aqui 

Embargada, informou o que denominou de “aditamento do auto de arresto”, 

a fim de emendar o original para consignar que, a despeito da autorização 

judicial para a apreensão do total da garantia, procedeu-se ao sequestro 

de apenas 57.000 sacas de soja. Segundo a Embargante, porém, a 

redução não bastaria para a salvaguarda de sua garantia. Mesmo dessa 

forma limitada a 57.000 sacas de soja, a apreensão estaria a afetar 

propriedade resolúvel sua. É objeto da presente decisão, então, a análise 

da pertinência das razões da Embargante, no sentido de que aquelas 

57.000 sacas de soja seriam também aquelas que lhe foram dadas em 

garantia fiduciária. No ponto, afirma-se a idoneidade das razões da 

Embargante. De fato, como relatado, demonstrou ela logo na inicial a 

constituição de garantia fiduciária do produto colhido nas matrículas 305, 

306 e 308 do SRI de Querência, que, juntamente com a matrícula 304, de 

garantia da Embargada, formam a Fazenda Estrela D’Alva. Assim, 

considerando-se a média da produtividade da área (50,95 sacas/hectare), 

a produção tirada das matrículas 305 (1.920 hectares), 306 (405 

hectares) e 308 (1.382 hectares), aproximadamente 188.871,65 sacas de 

soja das que fossem depositadas no armazém da Fazenda Estrela D’Alva 

seriam da Embargante. Além disso, a ser conferida idoneidade ao relatório 

firmado pela empresa de monitoramento Kuhlmann, também a produção da 

Fazenda Lima, formada por 3.200 hectares, estaria sendo armazenada na 

Fazenda Estrela D’Alva. Assim, porque tal produção teria sido inteiramente 

destinada à Embargante, outras 135.072 sacas de soja, ainda a serem 

colhidas e depositadas no mesmo armazém da Fazenda Estrela D’Alva, 

também haveriam de ser propriedade resolúvel da Embargante. Talvez por 

conta da precocidade do feito, ou mesmo em razão da insuficiência do 

relatório ou do desconhecimento do Subscritor, ainda está por merecer 

elucidação o motivo pelo qual o produto já depositado no armazém da 

Fazenda Estrela D’Alva parece não bastar para atender aos interesses 

assim da Embargante como da Embargada Syngenta. Ainda nessa linha, 

talvez pelas mesmas razões, não se pode compreender com que 

fundamento o relatório da Kuhlmann concluiu que toda a soja depositada 

haveria de ser da garantia da Embargante. Realmente, se bem observado 

o relatório, vê-se claramente que o monitoramento acabou por 

acompanhar a colheita não só do produto das matrículas 305, 306 e 308, 

mas se estendendo a outras matrículas (presume-se a 304), porque 

alguns dos talhões que compõem a área agricultável da Fazenda Estrela 

D’Alva não se confinariam àquelas matrículas da garantia. Por isso é que, 

inicialmente, o relatório confirmou a colheita de 280.674,23 sacas de soja, 

dos quais apenas 186.599,30 haveriam de ser da garantia da Embargante. 

Assim, o remanescente, de quase cem mil sacas de soja, não seria de 

garantia à Embargante. E ainda que se descontasse o carregamento de 

66.094 sacas à Cargill, ainda assim permaneceria quantidade considerável 

de produto depositado juntamente com o produto da garantia da 

Embargante. A bem da verdade, o depósito certificado pela empresa 

Kuhlmann, de pouco mais de 280 mil sacas de soja só da Fazenda Estrela 

D’Alva, seguido do depósito de 23.062,65 sacas da Fazenda Lima, 

descontado o carregamento à Cargill, de 66.094 sacas, não parece 

compatível com o volume encontrado no armazém, de 193.688,236 sacas 

de soja, em 06 de abril de 2018. Nos autos da execução apensa, constam 

outras cédulas de produto rural, emitidas em favor de Minorgan Indústria e 

Comércio de Fertilizantes S.A., mas a afetar a Fazenda Estrela D’Alva II, de 

matrícula 309 do SRI de Querência. Não se sabe, então, se também a 

produção dessa fazenda se depositou no mesmo armazém. Seja como 

for, tais questões, ainda merecedoras da devida investigação judicial, 

haverão de ser elucidadas em momento oportuno, mais precisamente 

quando do julgamento dos presentes embargos. Apesar delas, tem-se 

indício suficiente da afetação, feita pela decisão acautelatória proferida 

nos autos apensos, de propriedade resolúvel da Embargante. Como se 

infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao embargante 

a prova sumária da posse ou da propriedade, desde logo oferecendo os 

documentos pertinentes e, também, arrolando as testemunhas que lhe 

interessar. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” O mesmo diploma 

processual vincula o deferimento dos embargos, com a consequente 

expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à comprovação, 

ainda que sumária, da posse ou da propriedade do embargante. Nas letras 

da lei: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 

Assim, porque o que se exige é a prova sumária da posse ou da 

propriedade, reconhece-se a probabilidade de a decisão proferida nos 

autos apensos afetar direito da Embargante Iharabras. Decido. Pelo 

exposto, DEFIRO o pedido liminar aduzido pela Embargante para determinar 

a suspensão da decisão de sequestro na parte em que entregou o 

produto aos cuidados da Embargada Syngenta. Consequentemente, 

AUTORIZO a manutenção do produto no armazém dos Embargos José 

Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin ou, à escolha da Embargante, no 

armazém da Cargill em Querência/MT. INTIME-SE a Embargante para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique sua preferência e, 

também, para que se manifeste quanto ao pedido de alienação do produto 

feito assim pela Embargada Syngenta como pelos Embargados José Pupin 

e Vera Lúcia Camargo Pupin. Caso se prefira a alienação imediata do 

produto, não se exigirá caução da Embargante, pois o valor amealhado 

haverá de ser depositado judicialmente, em conta vinculada a estes 

embargos. Do contrário, a ser autorizada a manutenção do produto com 

os Embargados José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, ou, se 

justificadamente, em outro armazém da escolha da Embargante, o 

cumprimento integral desta ordem ficará vinculado à prestação de caução. 

Juntada a resposta da Embargante, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, 

com urgência, para análise do pedido de alienação da soja sequestrada. 

Dada a rapidez em que se operam importantes mudanças da situação 

fática em casos como o presente, independentemente da integralização do 

polo passivo, EXPEÇA-SE nova carta precatória, a fim de que, em nova 

diligência ao armazém da Fazenda Estrela D’Alva, seja verificado o efetivo 

volume de produto lá depositado. No cumprimento do ato, o Sr. Oficial de 

Justiça poderá requisitar, diretamente dos responsáveis pela Fazenda 

Estrela D’Alva, os documentos que entender necessários. OFICIE-SE ao 

Juízo deprecado, informando-o da presente decisão. JUNTE-SE cópia da 

presente decisão nos autos da Execução 1779-24.2018.811.0051, Código 

143069. Sem prejuízo, CITEM-SE os Embargados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000319-82.2018.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 
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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 dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar, de plano, a 

condição de incapacidade do Requerente, posto que o INSS, quando da 

anterior concessão do benefício já encerrado, havia estipulado a data de 

21 de junho de 2017 como data provável da recuperação do Requerente. 

Além disso, conforme consta dos autos, aparentemente o benefício 

também haveria cessado em decorrência da ausência do Requerente no 

curso de readaptação profissional. Em que pese os argumentos lançados 

quanto a suposta impossibilidade de deslocamento, não há nos autos 

qualquer comprovação da impossibilidade do Requerente de frequentar tal 

curso. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova pericial, 

justamente como forma de complementar aquilo que as alegações iniciais 

sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de verba alimentar, 

sequer se alegou situação concreta de risco que só a antecipação de 

tutela pudesse afastar. Realmente, segundo o Requerente, a liminar seria 

imprescindível porque, do contrário, o Requerente poderia vir a sofrer mais 

danos com a demora do andamento processual. Tal relato, entretanto, não 

descreve situação de risco autorizadora da antecipação de tutela. Em 

outras palavras, não se tem, nessa descrição, periculum in mora. É certo 

que a simples necessidade de o autor buscar no Judiciário a satisfação de 

seu direito já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos 

processuais sejam realizados de maneira célere, a necessária obediência 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam 

tão eficazes quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo 

devedor. O próprio sistema processual, portanto, admite aquele dano 

decorrente do tempo necessário à prática dos atos processuais tendentes 

a uma decisão judicial final transitada em julgado, já que, durante o 

decorrer desse prazo, o autor ficará privado do bem da vida a que tinha 

direito. Tal dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão 

Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples 

existência do processo, com todos os seus atos, não justifica o 

deferimento da antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância 

outra que faça insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a 

importantíssima lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), 

mesmo os processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos 

às partes, prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. 

Não aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Requerente. No mais, POSTERGO a 

análise do pedido de inversão do ônus da prova para o saneamento do 

processo, quando então serão fixados os pontos controvertidos, e 

definidos os meios de prova a serem produzidos. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000313-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EMBARGADO)

JOSE PUPIN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000313-75.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Iharabras S.A. opôs os presentes embargos de terceiro em 

face de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e de José Pupin e de Vera 

Lúcia Camargo Pupin, visando ao levantamento de restrição cautelar 

lançada em produto rural nos autos da execução apensa. Para tanto, 

alegou que a Cédula de Produto Rural – a instrumentalizar a execução 

apensa – indicaria a promessa feita pelos Devedores de entregar 171.429 

sacas de soja, produzidas nas Fazendas Marabá, Marabá III, Ouro Verde 

e Estrela D’Alva. Apesar disso, na execução, o pedido acautelatório teria 

afetado, só na Fazenda Estrela D’Alva, a integralidade do produto a ser 

entregue. Afirmou, ainda, que, ao tentar acautelar produto além daquele 

proveniente da Fazenda Estrela D’Alva, a Exequente, aqui Embargada, 

teria agredido direito de terceiros. Ainda segundo a Embargante, a própria 

Exequente teria reconhecido o excesso, tanto que, sem deliberação 

judicial, aditou o auto de arresto para limitar a apreensão apenas a 57.000 

sacas de soja, máximo produzido pela matrícula da Fazenda Estrela D’Alva 

que lhe serviria de garantia. Entretanto, dita limitação não teria deixado de 

afetar direito seu, já que, conforme alega, tal produto arrestado seria de 

propriedade resolúvel sua. Afirmou que, antes mesmo da constituição da 

garantia da Embargada Syngenta, a Embargante teria recebido Cédula de 

Produto Rural emitida pelos Devedores, por meio do qual se constituiria 

garantia fiduciária sobre 312.840 sacas de soja da safra 2017/2018, 

produzidas na Fazenda Estrela D’Alva e na Fazenda Lima. O serviço de 

monitoramento de produção contratado pela Embargante serviria para 

demonstrar a verdadeira procedência do produto arrestado. No dizer da 

Embargante, 186.559,30 sacas de soja colhidas na Fazenda Estrela D’Alva 

seriam oriundas de áreas consignadas na CPR emitida a seu favor, ao 

passo que 23.062,64 sacas seriam da Fazenda Lima, tanto aquelas como 

estas armazenadas no silo da Fazenda Estrela D’Alva. Com a inicial, veio 

cópia da Cédula de Produto Rural emitida pelos Executados, a informar a 

promessa de entrega de 312.850 sacas de soja da safra 2017/208, a 

serem produzidas em 6.952 hectares, divididos entre a Fazenda Estrela 

D’Alva e a Fazenda Lima. No que vale consignar, também acompanhou a 

inicial o Relatório de Monitoramento da lavoura produzida nas Fazendas 

Estrela D’Alva e Lima. Por meio dele, relatou-se o início da colheita em 24 

de fevereiro de 2018, seguindo-se até 04 de abril deste ano para a 

finalização da área daquela Fazenda. Teria sido contabilizado o 

carregamento de 432 caminhões, supostamente a conferir volume de 

280.674,23 sacas de soja. Destaca-se, do aludido relatório, certo 

alargamento do objeto do monitoramento. Do que se infere das 

ocorrências registradas no relatório, as áreas da garantia da Embargante 

seriam apenas as descritas pelas matrículas 305, 306 e 308 do SRI de 

Querência, embora a Fazenda Estrela D’Alva seja formada por outras – 

pelo menos uma agricultável, a de número 304. Entretanto, porque os 

talhões compreendidos nas matrículas da garantia da Embargante se 

estenderiam para outras matrículas, monitorou-se área adicional (ao que 

parece, 1.800 hectares, aproximadamente). Ainda assim, já com a 

consolidação dos dados, o relatório pôde estimar que, do total de 

280.674,23 sacas de soja colhidas, 186.599,30 sacas seriam 

provenientes das matrículas 305, 306 e 308, responsáveis pela produção 

garantida à Embargante. Registrou-se, ainda, o embarque de 66.094,00 

sacas de soja ao armazém da Cargill em Querência. Em vistoria ao 

armazém da Fazenda Estrela D’Alva, em 06 de abril deste ano, a empresa 

responsável pelo relatório concluiu pela existência, no silo, de 

aproximadamente 193.688,236 sacas de soja, que, supostamente, 

pertenceriam só à Embargante. A execução apensa, por sua vez, conta 

também com relatório de monitoramento. Mais simples, o relatório 

encomendado à mesma empresa Kuhlmann só pôde concluir que a 

matrícula 304, de onde viria a garantia da Embargada Syngenta, teria área 

de plantio total de aproximadamente 1.054,70 hectares, a render 57.776,47 

sacas de soja, se considerada a média da produtividade da região. 

Ressalta-se importante circunstância: a CPR emitida pelos Devedores em 
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favor da Embargada Syngenta não haveria de constituir garantia que 

conflitasse com a da Embargante. É que, pela CPR, na Fazenda Estrela 

D’Alva, apenas a produção de soja compreendida na matrícula 304 do 

imóvel é que garantiria o crédito da Embargada, ao passo que, da 

Embargante, a produção garantida seria a que viesse das matrículas 305, 

306 e 308. Entretanto, a ordem judicial proveniente da execução apensa, 

evidentemente sem condições de conhecer as particularidades dos vários 

negócios jurídicos celebrados pelos Devedores, notadamente aqueles em 

que se tivesse constituído garantia pignoratícia ou fiduciária, acabou por 

permitir o sequestro de toda a produção estocada na Fazenda Estrela 

D’Alva, aí incluída aquela garantida à Embargante, quer a das matrículas 

305, 306 e 308 da mesma fazenda, quer a da Fazenda Lima. Havia, então, 

nítido excesso. A ordem acautelatória, que, a rigor, não necessariamente 

haveria de ser restringida só à produção da matrícula em que se constituiu 

garantia em favor da Embargada Syngenta, no caso concreto, acabou 

alcançando produto prometido à Embargante. Frisa-se isto: fossem outras 

as particularidades do caso, a cautela pleiteada pela Embargada Syngenta 

não haveria de ser imposta só à produção da matrícula da garantia. 

Especialmente se considerada a cautela como arresto, o produto poderia 

ser arrestado ainda que de outra procedência. Entretanto, porque as 

demais matrículas também tiveram sua produção direcionada à 

constituição de garantia em favor de outros credores, o sequestro acabou 

por afetar, presume-se, direito de terceiro, a merecer proteção justamente 

mediante a oposição de embargos tais como os presentes. O excesso 

parece ter sido corrigido espontaneamente pela Embargada nos próprios 

autos da execução. Do que se infere daqueles autos, a Exequente, aqui 

Embargada, informou o que denominou de “aditamento do auto de arresto”, 

a fim de emendar o original para consignar que, a despeito da autorização 

judicial para a apreensão do total da garantia, procedeu-se ao sequestro 

de apenas 57.000 sacas de soja. Segundo a Embargante, porém, a 

redução não bastaria para a salvaguarda de sua garantia. Mesmo dessa 

forma limitada a 57.000 sacas de soja, a apreensão estaria a afetar 

propriedade resolúvel sua. É objeto da presente decisão, então, a análise 

da pertinência das razões da Embargante, no sentido de que aquelas 

57.000 sacas de soja seriam também aquelas que lhe foram dadas em 

garantia fiduciária. No ponto, afirma-se a idoneidade das razões da 

Embargante. De fato, como relatado, demonstrou ela logo na inicial a 

constituição de garantia fiduciária do produto colhido nas matrículas 305, 

306 e 308 do SRI de Querência, que, juntamente com a matrícula 304, de 

garantia da Embargada, formam a Fazenda Estrela D’Alva. Assim, 

considerando-se a média da produtividade da área (50,95 sacas/hectare), 

a produção tirada das matrículas 305 (1.920 hectares), 306 (405 

hectares) e 308 (1.382 hectares), aproximadamente 188.871,65 sacas de 

soja das que fossem depositadas no armazém da Fazenda Estrela D’Alva 

seriam da Embargante. Além disso, a ser conferida idoneidade ao relatório 

firmado pela empresa de monitoramento Kuhlmann, também a produção da 

Fazenda Lima, formada por 3.200 hectares, estaria sendo armazenada na 

Fazenda Estrela D’Alva. Assim, porque tal produção teria sido inteiramente 

destinada à Embargante, outras 135.072 sacas de soja, ainda a serem 

colhidas e depositadas no mesmo armazém da Fazenda Estrela D’Alva, 

também haveriam de ser propriedade resolúvel da Embargante. Talvez por 

conta da precocidade do feito, ou mesmo em razão da insuficiência do 

relatório ou do desconhecimento do Subscritor, ainda está por merecer 

elucidação o motivo pelo qual o produto já depositado no armazém da 

Fazenda Estrela D’Alva parece não bastar para atender aos interesses 

assim da Embargante como da Embargada Syngenta. Ainda nessa linha, 

talvez pelas mesmas razões, não se pode compreender com que 

fundamento o relatório da Kuhlmann concluiu que toda a soja depositada 

haveria de ser da garantia da Embargante. Realmente, se bem observado 

o relatório, vê-se claramente que o monitoramento acabou por 

acompanhar a colheita não só do produto das matrículas 305, 306 e 308, 

mas se estendendo a outras matrículas (presume-se a 304), porque 

alguns dos talhões que compõem a área agricultável da Fazenda Estrela 

D’Alva não se confinariam àquelas matrículas da garantia. Por isso é que, 

inicialmente, o relatório confirmou a colheita de 280.674,23 sacas de soja, 

dos quais apenas 186.599,30 haveriam de ser da garantia da Embargante. 

Assim, o remanescente, de quase cem mil sacas de soja, não seria de 

garantia à Embargante. E ainda que se descontasse o carregamento de 

66.094 sacas à Cargill, ainda assim permaneceria quantidade considerável 

de produto depositado juntamente com o produto da garantia da 

Embargante. A bem da verdade, o depósito certificado pela empresa 

Kuhlmann, de pouco mais de 280 mil sacas de soja só da Fazenda Estrela 

D’Alva, seguido do depósito de 23.062,65 sacas da Fazenda Lima, 

descontado o carregamento à Cargill, de 66.094 sacas, não parece 

compatível com o volume encontrado no armazém, de 193.688,236 sacas 

de soja, em 06 de abril de 2018. Nos autos da execução apensa, constam 

outras cédulas de produto rural, emitidas em favor de Minorgan Indústria e 

Comércio de Fertilizantes S.A., mas a afetar a Fazenda Estrela D’Alva II, de 

matrícula 309 do SRI de Querência. Não se sabe, então, se também a 

produção dessa fazenda se depositou no mesmo armazém. Seja como 

for, tais questões, ainda merecedoras da devida investigação judicial, 

haverão de ser elucidadas em momento oportuno, mais precisamente 

quando do julgamento dos presentes embargos. Apesar delas, tem-se 

indício suficiente da afetação, feita pela decisão acautelatória proferida 

nos autos apensos, de propriedade resolúvel da Embargante. Como se 

infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao embargante 

a prova sumária da posse ou da propriedade, desde logo oferecendo os 

documentos pertinentes e, também, arrolando as testemunhas que lhe 

interessar. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” O mesmo diploma 

processual vincula o deferimento dos embargos, com a consequente 

expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à comprovação, 

ainda que sumária, da posse ou da propriedade do embargante. Nas letras 

da lei: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 

Assim, porque o que se exige é a prova sumária da posse ou da 

propriedade, reconhece-se a probabilidade de a decisão proferida nos 

autos apensos afetar direito da Embargante Iharabras. Decido. Pelo 

exposto, DEFIRO o pedido liminar aduzido pela Embargante para determinar 

a suspensão da decisão de sequestro na parte em que entregou o 

produto aos cuidados da Embargada Syngenta. Consequentemente, 

AUTORIZO a manutenção do produto no armazém dos Embargos José 

Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin ou, à escolha da Embargante, no 

armazém da Cargill em Querência/MT. INTIME-SE a Embargante para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique sua preferência e, 

também, para que se manifeste quanto ao pedido de alienação do produto 

feito assim pela Embargada Syngenta como pelos Embargados José Pupin 

e Vera Lúcia Camargo Pupin. Caso se prefira a alienação imediata do 

produto, não se exigirá caução da Embargante, pois o valor amealhado 

haverá de ser depositado judicialmente, em conta vinculada a estes 

embargos. Do contrário, a ser autorizada a manutenção do produto com 

os Embargados José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, ou, se 

justificadamente, em outro armazém da escolha da Embargante, o 

cumprimento integral desta ordem ficará vinculado à prestação de caução. 

Juntada a resposta da Embargante, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, 

com urgência, para análise do pedido de alienação da soja sequestrada. 

Dada a rapidez em que se operam importantes mudanças da situação 

fática em casos como o presente, independentemente da integralização do 

polo passivo, EXPEÇA-SE nova carta precatória, a fim de que, em nova 

diligência ao armazém da Fazenda Estrela D’Alva, seja verificado o efetivo 

volume de produto lá depositado. No cumprimento do ato, o Sr. Oficial de 

Justiça poderá requisitar, diretamente dos responsáveis pela Fazenda 

Estrela D’Alva, os documentos que entender necessários. OFICIE-SE ao 

Juízo deprecado, informando-o da presente decisão. JUNTE-SE cópia da 

presente decisão nos autos da Execução 1779-24.2018.811.0051, Código 

143069. Sem prejuízo, CITEM-SE os Embargados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98520 Nr: 3592-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termso da legislação vigente, considerando que o termo de 

inventariante já foi assinado, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado para, no prazo de 

20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, e certidões 

negativas, conforme já fora determinado na decisão inicial prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133219 Nr: 7498-21.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Oripa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que o termo de 

compromisso já foi assinado, IMPULSIONO OS AUTOS para, no prazo de 

20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, e certidões 

negativas, conforme já determinado na primeira decisão prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115372 Nr: 4853-57.2016.811.0051

 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: Implementos Agrícolas Jan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115372 Nr: 4853-57.2016.811.0051

 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: Implementos Agrícolas Jan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi designado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 28/05/2018, às 16h45min, para realização da 

Audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134976 Nr: 8329-69.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRKP, LKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi designado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 12/06/2018, às 13h00min, para realização da 

Audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127954 Nr: 4729-40.2017.811.0051

 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: Adriana Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 25/05/2018, às 16h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132284 Nr: 7041-86.2017.811.0051

 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: JBFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:OAB/MT 7355-A, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 28/05/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128316 Nr: 4911-26.2017.811.0051

 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: Rodrigo Ruiz Matuzinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 25/05/2018, às 16h45min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23715 Nr: 1676-66.2008.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLA, RLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impusiono os autos para intimação da 

parte exequente, para que no prazo de 15 (quize)dias, manifeste-se nos 

autos querendo o que de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81694 Nr: 1651-43.2014.811.0051

 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: Ana Paula da Luz Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda, Francisco Jose Reis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 1651-43.2014.811.0051 - 81694

Espécie:

 Usucapião

Data e horário:

 16 de abril de 2018, às 14:40 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença da Requerente, de seu 

Procuradora e dos Prepostos da Requerida.

Foi informado às Partes que os depoimentos prestados seriam 

armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado 

em mídia adequada, posteriormente juntada aos autos. As Partes tomaram 

ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

A Requerente reiterou os termos de suas manifestações iniciais.

DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Ana Paula 

da Luz Cunha, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação de 

usucapião em face de Gera Agricultura Ltda., igualmente qualificada, 

visando à aquisição da propriedade de bem imóvel em decorrência do uso 

pacífico pelo prazo legal. Alegou, para tanto, que já exercia a posse sobre 

o bem imóvel pleiteado por prazo superior ao legal, sem que, nesse 

período, sofresse qualquer oposição. A inicial foi recebida. A Requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo de resposta sem manifestação. Os 

Confinantes foram citados pessoalmente. Intimadas, as Procuradorias da 

União, do Estado e do Município expressamente demonstraram a 

inexistência de qualquer interesse na causa. No mesmo sentido, o parecer 

do Ministério Público. Em audiência de instrução, foram ouvidas a 

Requerente e suas Testemunhas. É o relato do necessário. Fundamento. 

Como se sabe, a propriedade imóvel, ainda na vigência do Código Civil 

anterior, poderia também ser adquirida pela usucapião. Essa, a previsão 

do art. 530 do diploma civil anterior. Ainda nos termos do diploma civil 

anterior, tinha-se que a posse incontestada de um determinado imóvel pelo 

prazo de vinte anos, independentemente de justo título e boa-fé, 

autorizava, ao possuidor, a sua aquisição. Essa, a determinação do art. 

550 do Código revogado. Da mesma forma adquiria o imóvel aquele que, 

por prazo de dez anos entre presentes, ou quinze entre ausentes, 

possuísse o imóvel como se dono fosse, conforme art. 551. Na atual 

legislação, admite-se a aquisição por aquele que possuir, como seu, 

imóvel por prazo de quinze anos, independentemente de justo título ou de 

boa-fé. Por outro lado, o prazo se reduz a dez anos caso nele o autor 

estabeleça sua moradia habitual. A menção à atual legislação importa ao 

feito porque, nos termos do art. 2.028 do NCC, não tendo ultrapassado o 

equivalente à metade do prazo de aquisição da lei anterior, passa a valer o 

do código atual. Assim é que a verificação do lapso temporal necessário 

para a aquisição da propriedade imóvel dependerá da cuidadosa análise 

da legislação atual, eis que, iniciada a posse já no ano de 2001, a vigência 

do novo Código Civil interceptou o prazo de aquisição antes de 

transcorrido mais da metade do tempo. Pois bem. A análise das alegações 

iniciais, devidamente confrontadas com as provas produzidas nos autos, 

demonstra o transcurso folgado do prazo necessário à aquisição da 

propriedade em sua forma extraordinária. Realmente, uma rápida análise 

das provas testemunhais colhidas já é suficiente para demonstrar a posse 

contínua da Requerente por prazo superior ao estabelecido na lei. No 

ponto, ressalta-se a permissão legal para que, à posse da Requerente, 

some-se a de seu antecessor. Comprovam a posse as Testemunhas 

ouvidas na presente data. Provam, ainda, a circunstância redutora do 

prazo da usucapião na modalidade extraordinária (art. 1.238, parágrafo 

único, do NCC). Daí se infere, pois, a posse inconteste da Requerente já 

de mais de vinte e um anos de idade, mais do que suficiente para a 

aquisição da propriedade. Decido. Ex positis, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, JULGO inteiramente procedentes os pedidos para DECLARAR a 

aquisição do lote urbano 3 da quadra 55 do Bairro Jupiara, nesta Cidade, 

descrito na matrícula 10.264 do SRI local, decidindo o feito com resolução 

de mérito. Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente 

sentença, meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, 

servirá de título para o registro no cartório respectivo. O registro no 

serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto de 

transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade. CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 2.800,00. 

EXPEÇA-SE mandado de registro. Certificado o trânsito em julgado, e 

cumprida a ordem de registro, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

de estilo. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Ana Paula da Luz Cunha

Requerente

 Demércio Luiz Gueno

Advogado

Paulo Fernando Reis

Preposto

 Francisco José Reis

Preposto

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 20 de abril de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Ana Paula da Luz Cunha

Requerente

 Demércio Luiz Gueno

Advogado

Paulo Fernando Reis

Preposto

 Francisco José Reis

Preposto

Vilma Candelária Rodrigues de Aprinio

Testemunha

 Adairton Ambrosio de Lima

Testemunha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82771 Nr: 2407-52.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werechi Maganha dos Santos, Werechi Marganha dos 

Santos-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nissan do Brasil Automoveis, Saga Japan 

Comercio de Veiculos Ltda, Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Souza Velho - 

OAB:OAB/MT 16.702, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, Marcos Adriano Bocalan - OAB:, Patrick 

Alves Costa - OAB:, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 2407-52.2014.811.0051 - 82771

Espécie:

 Indenização

Data e horário:

 16 de abril de 2018, às 15:35 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das Partes e de seus 

Advogados.

Tentada, não foi possível a conciliação.

As Partes informaram a inexistência de prova testemunhal a ser produzida 

nesta oportunidade.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Conclusos, para 

prolação de sentença. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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Werechi Maganha dos Santos

Requerente

 Ricardo Ferreira Garcia

Advogado

Mauro Melo Santos

Preposto da Requerida Saga Japan

 Selma Fernandes da Cunha

Advogada

Karine Onésimo Marino

Preposta do Requerido Bradesco

 Daniela Ivo dos Santos

Advogada

Gabriel Santos Souza

Preposto da Requerida Nissan

 Amanda Santos da Silva

Advogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82438 Nr: 2139-95.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde Ltda, Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaine Nahane Miranda - 

OAB:MT/18.122/O, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2139-95.2014.811.0051 - 82438

Execução

Decisão.

Vistos etc.

À partida, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes.

Por consequência, PROCEDA-SE à baixa da restrição de circulação que 

recaiu sobre o veículo do Executado.

No mais, tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139836 Nr: 248-97.2018.811.0051

 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: Maria Eugência dos Santos Magno

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139835 Nr: 247-15.2018.811.0051

 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: Oscar Jimenez Rojas

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139810 Nr: 231-61.2018.811.0051

 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: Luis Carlos Temistocle

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139772 Nr: 207-33.2018.811.0051

 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: Helio Tomaz 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139306 Nr: 10567-61.2017.811.0051

 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: Generosa Emilia da 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139302 Nr: 10566-76.2017.811.0051

 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: Francisca Vicente 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138629 Nr: 10123-28.2017.811.0051

 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: Gleyce Vieira 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138585 Nr: 10103-37.2017.811.0051

 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: José Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138451 Nr: 10023-73.2017.811.0051

 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: Jucilene Francisca da Silva Santos

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138449 Nr: 10021-06.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gomes 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138444 Nr: 10017-66.2017.811.0051

 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: Valci Moreira Magalhães

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 10009-89.2017.811.0051

 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: Elias Florentino de Lara

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138402 Nr: 9996-90.2017.811.0051

 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: Joneci Francisco da Anunciação

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138385 Nr: 9992-53.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Gonçalves 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138206 Nr: 9892-98.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137994 Nr: 9818-44.2017.811.0051

 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: Eduelita Lourença da Chaga

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137904 Nr: 9761-26.2017.811.0051

 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: Mauricio Toni de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 
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OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137808 Nr: 9725-81.2017.811.0051

 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: Maria Francisca Alicrim

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137786 Nr: 9714-52.2017.811.0051

 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: Oledir Pavan de Andrade

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137718 Nr: 9667-78.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Ribeiro 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137588 Nr: 9604-53.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Sousa

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 
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expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137578 Nr: 9590-69.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adail Moura Alves

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137574 Nr: 9587-17.2017.811.0051

 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: Aurélio Elias Barbosa

 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137573 Nr: 9586-32.2017.811.0051

 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: Osmar Zanuso Forti

 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137571 Nr: 9584-62.2017.811.0051

 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: Eliel Constâncio Lopes Ferreira

 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137185 Nr: 9402-76.2017.811.0051

 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: Luiz Alves Correa

 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137046 Nr: 9319-60.2017.811.0051

 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: Fabio Cezar Messias Pils

 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137043 Nr: 9316-08.2017.811.0051

 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: Manoel Pereira Magalhães Filho

 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136775 Nr: 9171-49.2017.811.0051

 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: Uilliam Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136677 Nr: 9126-45.2017.811.0051

 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: Edivânia Guimarães 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 
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às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136621 Nr: 9087-48.2017.811.0051

 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: Wellinton Livramento Figueiredo

 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136545 Nr: 9047-66.2017.811.0051

 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: Ana Francisca Marinho Montenegro

 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136522 Nr: 9036-37.2017.811.0051

 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: Giuseomar Gonçalves da Silva Ferreira

 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: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136364 Nr: 8946-29.2017.811.0051

 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: Oseias Gaudencio

 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: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 136159 Nr: 8839-82.2017.811.0051

 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: Silvio Almeida 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: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135788 Nr: 8660-51.2017.811.0051

 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: Valdomiro dos Santos Barbosa

 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: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:DF/25.964-A, Layane Barcelos de 

Souza - OAB:DF/43.973

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135641 Nr: 8596-41.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluísio Xavier 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: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Layane Barcelos de 

Souza - OAB:DF/43.973

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135483 Nr: 8528-91.2017.811.0051

 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: Maria Heloísa Fernandes da Costa Ferreira

 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: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco de Souza Rangel - OAB:DF/25.964-A, Layane Barcelos de 

Souza - OAB:DF/43.973

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134018 Nr: 7852-46.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rony Gleison Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.
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Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85401 Nr: 3942-16.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Crédito, Financiamento e Investimemento 

RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineia Souza Pereira de Almeida

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

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3942-16.2014.811.0051 - 85401

Busca e Apreensão

 Despacho.

Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Para tanto, PROCEDA-SE à baixa que recaiu sob o veículo da Requerente.

Após, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119120 Nr: 795-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilene Bezerra da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Bauermeister - 

OAB:7328/B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 03 

de abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87470 Nr: 4929-52.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weg-Cestari Redutores e Motor Redutores S/A, Alcides 

Cestari Netto, Mauro Nunes Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo Vedovelli da 

Silva - OAB:216.838/SP, LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:210933, RAPHAELA ROSSI MARTINS - OAB:322546, Weldri Braga 

Mestre - OAB:335.546/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 4929-52.2014.811.0051 - 87470ExecuçãoDecisão.Vistos 

etc.DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para solicitar informações, 

ao departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da 

Executada.Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da 

restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, 

desde logo, o Procurador dos Exequentes como Depositário.Caberá aos 

Exequentes informar o local onde o veículo pode ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.Em seguida, 

INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a penhora e, 

também, sobre o valor atribuído ao bem. Ao Exequente, caberá se 

manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na adjudicação 

do veículo.Em sendo negativa a diligência, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens dos devedores quantos forem 

necessários ao pagamento da dívida.Lavrado o auto de penhora e 

avaliação, o Sr. Oficial de Justiça, na mesma oportunidade, intimará a 

Executada e, em caso de bem imóvel, sua cônjuge.Na oportunidade, 

deverá ainda o Sr. Oficial de Justiça esclarecer se a Executada ainda 

desenvolve suas atividades.Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE o 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens 

disponíveis dos Executados, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional em cinco, iniciado a 

partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC. 

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87100 Nr: 4658-43.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo infrutífera 

a providência SOLICITE-SE informações ao departamento de trânsito, por 

meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Procurador dos Exequentes como 

Depositário.Caberá aos Exequentes informar o local onde o veículo pode 

ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas do Executado, pelo Sistema 

Infojud.Com a reposta, INTIMEM-SE os Exequentes, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indiquem bens 

disponíveis dos Executados, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC. Em continuidade, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos forem necessários ao pagamento da 

dívida.Lavrado o auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial de Justiça, na 

mesma oportunidade, intimará a Executada.Não sendo possível a penhora, 

qualquer que seja a espécie, INTIME-SE O Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.Em não havendo 

manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo prescricional 

de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 
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art. 921, § 4º NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 23 de março de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103613 Nr: 600-26.2016.811.0051

 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: Cristiane Barbosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, 

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - OAB:11540

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerente, ficando desde já advertida acerca das 

considerações contidas no § 3° do citado artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124349 Nr: 3054-42.2017.811.0051

 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: Lindinalva Jordão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3054-42.2017.811.0051 - 124349

Previdenciário

Despacho.

Com a devida vênia, impossível o recebimento do pedido inicial de 

cumprimento de sentença, eis que não estão preenchidos os requisitos 

elencados no art. 524 do Novo Código de Processo Civil.

Isso posto, deverá a Exequente emendar a inicial, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 

do NCPC

Assim, nos termos do art. 321, do novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, sob pena de indeferimento.

No mais, O Requerido possui órgão específico para atendimento de 

demandas judiciais, consistente na Agência da Previdência Social de 

Atendimento de Demandas Judiciais (APS/ADJ) em Cuiabá/MT, localizada 

no endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 16, Centro Norte, CEP 

78005370, Cuiabá/MT.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido, por meio do órgão acima descrito, para 

que, no prazo de 30 dias, implemente o benefício previdenciário, nos 

termos da sentença, sob pena de incorrer nas medidas coercitivas 

cabíveis..

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144394 Nr: 2442-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Credores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144953 Nr: 2641-92.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cargill S/A., Cargill Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Fernando Refinetti - 

OAB:OAB/SP 46095, LUCAS LEVADA POZZANI - OAB:345284, Mayra 

Simioni Aparecido Serra - OAB:OAB/SP 271.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Credores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 2628-93.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281, Mariana Caetano Sarraf Galrão - OAB:OAB/SP 

391.132, Natalia Diniz da Silva - OAB:OAB/SP 289.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Credores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144339 Nr: 2415-87.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT,19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144375 Nr: 2436-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Ávila, Jonas Coelho da Silva, Paulo 

Rogerio de Oliveira, Vanessa Pelegrini, Rubiane Keli Massoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Leonardo Parente de Ávila, José Pupin 

Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT,19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144387 Nr: 2441-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

 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: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:19494

 O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Inexistindo 

irregularidades, DECLARO saneado o feito. Como controvertidos, fixo os 

pontos sugeridos pelas Partes. A fim de fazer frente a tais pontos 

controvertidos, DEFIRO a produção de prova testemunhal e documental, a 

última a merecer oportuna deliberação, depois da prévia manifestação da 

Parte contrária. Nos termos do art. 357, III, do NCPC, MANTÊM-SE 

inalterados os encargos probatórios das Partes, nos termos do art. 373, I 

e II, do mesmo diploma. Assim, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de julho de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso. 

Saem os presentes devidamente intimados, inclusive as Partes, a fim de 

que compareçam e prestem depoimento pessoal, sob pena de confissão. 

Os ilustres Procuradores saem também intimados a apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Caberá 

às Partes a intimação das Testemunhas, juntando a comprovação 

correspondente até três dias da audiência (art. 455, §§ 1º e 2º, do NCPC). 

Alternativamente, as Partes poderão apresentar suas Testemunhas no dia 

da audiência. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.André Barbosa Guanaes 

S i m õ e s J u i z  d e  D i r e i t o F l á v i o  M u l l e r A d v o g a d o J e f f e r s o n 

WeissRequeridoDaniela Ivo dos SantosAdvogada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94086 Nr: 2034-84.2015.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, RODRIGO SHIRAI - OAB:25781

 O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Inexistindo 

irregularidades, DECLARO saneado o feito. Como controvertidos, fixo os 

pontos sugeridos pelas Partes. A fim de fazer frente a tais pontos 

controvertidos, DEFIRO a produção de prova testemunhal e documental, a 

última a merecer oportuna deliberação, depois da prévia manifestação da 

Parte contrária. Nos termos do art. 357, III, do NCPC, MANTÊM-SE 

inalterados os encargos probatórios das Partes, nos termos do art. 373, I 

e II, do mesmo diploma. Assim, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de julho de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso. 

Saem os presentes devidamente intimados, inclusive as Partes, a fim de 

que compareçam e prestem depoimento pessoal, sob pena de confissão. 

Os ilustres Procuradores saem também intimados a apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Caberá 

às Partes a intimação das Testemunhas, juntando a comprovação 

correspondente até três dias da audiência (art. 455, §§ 1º e 2º, do NCPC). 

Alternativamente, as Partes poderão apresentar suas Testemunhas no dia 

da audiência. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.André Barbosa Guanaes 

S i m õ e s J u i z  d e  D i r e i t o F l á v i o  M u l l e r A d v o g a d o J e f f e r s o n 

WeissRequeridoDaniela Ivo dos SantosAdvogada

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35101 Nr: 1641-04.2011.811.0051

 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: Eloine Yanes Minzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Honorato Gabriel, Ana Costa 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, a MMª. Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: “Vistos etc. De 

proêmio, considerando que a requerente não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente ação, conforme noticiado às fls. 121, de rigor 

a extinção do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA 

formulada (art. 200, parágrafo único, do NCPC), e DECLARO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, NCPC, CONTUDO suspenso sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) 

anos. Por fim, DETERMINO o recolhimento da missiva de fls. 117. P.R.I. 

CUMPRA-SE. ARQUIVEM-SE com as baixas devidas. Saem os presentes 

intimados”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de 

DireitoCARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONAAdvogado da requerida 

Ana Costa CarvalhoANA COSTA CARVALHORequeridaJULIANO 

BOTELHO DE ARAÚJODefensor Público Estadual

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71773 Nr: 3885-03.2011.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBFdO, LFdO, AGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

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

acerca da certidão do oficial de justiça, retro colacionada, requerendo o 

que entender de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27972 Nr: 2113-73.2009.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Severiano Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo a parte 

executada nada manifestou até a presente data, razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte exequente, no 

prazo de 15(quinze) dias, indicar bens disponíveis do executado, para o 

prosseguimento do feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000313-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EMBARGADO)

JOSE PUPIN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000313-75.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Iharabras S.A. opôs os presentes embargos de terceiro em 

face de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e de José Pupin e de Vera 

Lúcia Camargo Pupin, visando ao levantamento de restrição cautelar 

lançada em produto rural nos autos da execução apensa. Para tanto, 

alegou que a Cédula de Produto Rural – a instrumentalizar a execução 

apensa – indicaria a promessa feita pelos Devedores de entregar 171.429 

sacas de soja, produzidas nas Fazendas Marabá, Marabá III, Ouro Verde 

e Estrela D’Alva. Apesar disso, na execução, o pedido acautelatório teria 

afetado, só na Fazenda Estrela D’Alva, a integralidade do produto a ser 

entregue. Afirmou, ainda, que, ao tentar acautelar produto além daquele 

proveniente da Fazenda Estrela D’Alva, a Exequente, aqui Embargada, 

teria agredido direito de terceiros. Ainda segundo a Embargante, a própria 

Exequente teria reconhecido o excesso, tanto que, sem deliberação 

judicial, aditou o auto de arresto para limitar a apreensão apenas a 57.000 

sacas de soja, máximo produzido pela matrícula da Fazenda Estrela D’Alva 

que lhe serviria de garantia. Entretanto, dita limitação não teria deixado de 

afetar direito seu, já que, conforme alega, tal produto arrestado seria de 

propriedade resolúvel sua. Afirmou que, antes mesmo da constituição da 

garantia da Embargada Syngenta, a Embargante teria recebido Cédula de 

Produto Rural emitida pelos Devedores, por meio do qual se constituiria 

garantia fiduciária sobre 312.840 sacas de soja da safra 2017/2018, 

produzidas na Fazenda Estrela D’Alva e na Fazenda Lima. O serviço de 

monitoramento de produção contratado pela Embargante serviria para 

demonstrar a verdadeira procedência do produto arrestado. No dizer da 

Embargante, 186.559,30 sacas de soja colhidas na Fazenda Estrela D’Alva 

seriam oriundas de áreas consignadas na CPR emitida a seu favor, ao 

passo que 23.062,64 sacas seriam da Fazenda Lima, tanto aquelas como 

estas armazenadas no silo da Fazenda Estrela D’Alva. Com a inicial, veio 

cópia da Cédula de Produto Rural emitida pelos Executados, a informar a 

promessa de entrega de 312.850 sacas de soja da safra 2017/208, a 

serem produzidas em 6.952 hectares, divididos entre a Fazenda Estrela 

D’Alva e a Fazenda Lima. No que vale consignar, também acompanhou a 

inicial o Relatório de Monitoramento da lavoura produzida nas Fazendas 

Estrela D’Alva e Lima. Por meio dele, relatou-se o início da colheita em 24 

de fevereiro de 2018, seguindo-se até 04 de abril deste ano para a 

finalização da área daquela Fazenda. Teria sido contabilizado o 

carregamento de 432 caminhões, supostamente a conferir volume de 

280.674,23 sacas de soja. Destaca-se, do aludido relatório, certo 

alargamento do objeto do monitoramento. Do que se infere das 

ocorrências registradas no relatório, as áreas da garantia da Embargante 

seriam apenas as descritas pelas matrículas 305, 306 e 308 do SRI de 

Querência, embora a Fazenda Estrela D’Alva seja formada por outras – 

pelo menos uma agricultável, a de número 304. Entretanto, porque os 

talhões compreendidos nas matrículas da garantia da Embargante se 

estenderiam para outras matrículas, monitorou-se área adicional (ao que 

parece, 1.800 hectares, aproximadamente). Ainda assim, já com a 

consolidação dos dados, o relatório pôde estimar que, do total de 

280.674,23 sacas de soja colhidas, 186.599,30 sacas seriam 

provenientes das matrículas 305, 306 e 308, responsáveis pela produção 

garantida à Embargante. Registrou-se, ainda, o embarque de 66.094,00 

sacas de soja ao armazém da Cargill em Querência. Em vistoria ao 

armazém da Fazenda Estrela D’Alva, em 06 de abril deste ano, a empresa 

responsável pelo relatório concluiu pela existência, no silo, de 

aproximadamente 193.688,236 sacas de soja, que, supostamente, 

pertenceriam só à Embargante. A execução apensa, por sua vez, conta 

também com relatório de monitoramento. Mais simples, o relatório 

encomendado à mesma empresa Kuhlmann só pôde concluir que a 

matrícula 304, de onde viria a garantia da Embargada Syngenta, teria área 

de plantio total de aproximadamente 1.054,70 hectares, a render 57.776,47 

sacas de soja, se considerada a média da produtividade da região. 

Ressalta-se importante circunstância: a CPR emitida pelos Devedores em 

favor da Embargada Syngenta não haveria de constituir garantia que 

conflitasse com a da Embargante. É que, pela CPR, na Fazenda Estrela 

D’Alva, apenas a produção de soja compreendida na matrícula 304 do 

imóvel é que garantiria o crédito da Embargada, ao passo que, da 

Embargante, a produção garantida seria a que viesse das matrículas 305, 
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306 e 308. Entretanto, a ordem judicial proveniente da execução apensa, 

evidentemente sem condições de conhecer as particularidades dos vários 

negócios jurídicos celebrados pelos Devedores, notadamente aqueles em 

que se tivesse constituído garantia pignoratícia ou fiduciária, acabou por 

permitir o sequestro de toda a produção estocada na Fazenda Estrela 

D’Alva, aí incluída aquela garantida à Embargante, quer a das matrículas 

305, 306 e 308 da mesma fazenda, quer a da Fazenda Lima. Havia, então, 

nítido excesso. A ordem acautelatória, que, a rigor, não necessariamente 

haveria de ser restringida só à produção da matrícula em que se constituiu 

garantia em favor da Embargada Syngenta, no caso concreto, acabou 

alcançando produto prometido à Embargante. Frisa-se isto: fossem outras 

as particularidades do caso, a cautela pleiteada pela Embargada Syngenta 

não haveria de ser imposta só à produção da matrícula da garantia. 

Especialmente se considerada a cautela como arresto, o produto poderia 

ser arrestado ainda que de outra procedência. Entretanto, porque as 

demais matrículas também tiveram sua produção direcionada à 

constituição de garantia em favor de outros credores, o sequestro acabou 

por afetar, presume-se, direito de terceiro, a merecer proteção justamente 

mediante a oposição de embargos tais como os presentes. O excesso 

parece ter sido corrigido espontaneamente pela Embargada nos próprios 

autos da execução. Do que se infere daqueles autos, a Exequente, aqui 

Embargada, informou o que denominou de “aditamento do auto de arresto”, 

a fim de emendar o original para consignar que, a despeito da autorização 

judicial para a apreensão do total da garantia, procedeu-se ao sequestro 

de apenas 57.000 sacas de soja. Segundo a Embargante, porém, a 

redução não bastaria para a salvaguarda de sua garantia. Mesmo dessa 

forma limitada a 57.000 sacas de soja, a apreensão estaria a afetar 

propriedade resolúvel sua. É objeto da presente decisão, então, a análise 

da pertinência das razões da Embargante, no sentido de que aquelas 

57.000 sacas de soja seriam também aquelas que lhe foram dadas em 

garantia fiduciária. No ponto, afirma-se a idoneidade das razões da 

Embargante. De fato, como relatado, demonstrou ela logo na inicial a 

constituição de garantia fiduciária do produto colhido nas matrículas 305, 

306 e 308 do SRI de Querência, que, juntamente com a matrícula 304, de 

garantia da Embargada, formam a Fazenda Estrela D’Alva. Assim, 

considerando-se a média da produtividade da área (50,95 sacas/hectare), 

a produção tirada das matrículas 305 (1.920 hectares), 306 (405 

hectares) e 308 (1.382 hectares), aproximadamente 188.871,65 sacas de 

soja das que fossem depositadas no armazém da Fazenda Estrela D’Alva 

seriam da Embargante. Além disso, a ser conferida idoneidade ao relatório 

firmado pela empresa de monitoramento Kuhlmann, também a produção da 

Fazenda Lima, formada por 3.200 hectares, estaria sendo armazenada na 

Fazenda Estrela D’Alva. Assim, porque tal produção teria sido inteiramente 

destinada à Embargante, outras 135.072 sacas de soja, ainda a serem 

colhidas e depositadas no mesmo armazém da Fazenda Estrela D’Alva, 

também haveriam de ser propriedade resolúvel da Embargante. Talvez por 

conta da precocidade do feito, ou mesmo em razão da insuficiência do 

relatório ou do desconhecimento do Subscritor, ainda está por merecer 

elucidação o motivo pelo qual o produto já depositado no armazém da 

Fazenda Estrela D’Alva parece não bastar para atender aos interesses 

assim da Embargante como da Embargada Syngenta. Ainda nessa linha, 

talvez pelas mesmas razões, não se pode compreender com que 

fundamento o relatório da Kuhlmann concluiu que toda a soja depositada 

haveria de ser da garantia da Embargante. Realmente, se bem observado 

o relatório, vê-se claramente que o monitoramento acabou por 

acompanhar a colheita não só do produto das matrículas 305, 306 e 308, 

mas se estendendo a outras matrículas (presume-se a 304), porque 

alguns dos talhões que compõem a área agricultável da Fazenda Estrela 

D’Alva não se confinariam àquelas matrículas da garantia. Por isso é que, 

inicialmente, o relatório confirmou a colheita de 280.674,23 sacas de soja, 

dos quais apenas 186.599,30 haveriam de ser da garantia da Embargante. 

Assim, o remanescente, de quase cem mil sacas de soja, não seria de 

garantia à Embargante. E ainda que se descontasse o carregamento de 

66.094 sacas à Cargill, ainda assim permaneceria quantidade considerável 

de produto depositado juntamente com o produto da garantia da 

Embargante. A bem da verdade, o depósito certificado pela empresa 

Kuhlmann, de pouco mais de 280 mil sacas de soja só da Fazenda Estrela 

D’Alva, seguido do depósito de 23.062,65 sacas da Fazenda Lima, 

descontado o carregamento à Cargill, de 66.094 sacas, não parece 

compatível com o volume encontrado no armazém, de 193.688,236 sacas 

de soja, em 06 de abril de 2018. Nos autos da execução apensa, constam 

outras cédulas de produto rural, emitidas em favor de Minorgan Indústria e 

Comércio de Fertilizantes S.A., mas a afetar a Fazenda Estrela D’Alva II, de 

matrícula 309 do SRI de Querência. Não se sabe, então, se também a 

produção dessa fazenda se depositou no mesmo armazém. Seja como 

for, tais questões, ainda merecedoras da devida investigação judicial, 

haverão de ser elucidadas em momento oportuno, mais precisamente 

quando do julgamento dos presentes embargos. Apesar delas, tem-se 

indício suficiente da afetação, feita pela decisão acautelatória proferida 

nos autos apensos, de propriedade resolúvel da Embargante. Como se 

infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao embargante 

a prova sumária da posse ou da propriedade, desde logo oferecendo os 

documentos pertinentes e, também, arrolando as testemunhas que lhe 

interessar. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” O mesmo diploma 

processual vincula o deferimento dos embargos, com a consequente 

expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à comprovação, 

ainda que sumária, da posse ou da propriedade do embargante. Nas letras 

da lei: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 

Assim, porque o que se exige é a prova sumária da posse ou da 

propriedade, reconhece-se a probabilidade de a decisão proferida nos 

autos apensos afetar direito da Embargante Iharabras. Decido. Pelo 

exposto, DEFIRO o pedido liminar aduzido pela Embargante para determinar 

a suspensão da decisão de sequestro na parte em que entregou o 

produto aos cuidados da Embargada Syngenta. Consequentemente, 

AUTORIZO a manutenção do produto no armazém dos Embargos José 

Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin ou, à escolha da Embargante, no 

armazém da Cargill em Querência/MT. INTIME-SE a Embargante para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique sua preferência e, 

também, para que se manifeste quanto ao pedido de alienação do produto 

feito assim pela Embargada Syngenta como pelos Embargados José Pupin 

e Vera Lúcia Camargo Pupin. Caso se prefira a alienação imediata do 

produto, não se exigirá caução da Embargante, pois o valor amealhado 

haverá de ser depositado judicialmente, em conta vinculada a estes 

embargos. Do contrário, a ser autorizada a manutenção do produto com 

os Embargados José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, ou, se 

justificadamente, em outro armazém da escolha da Embargante, o 

cumprimento integral desta ordem ficará vinculado à prestação de caução. 

Juntada a resposta da Embargante, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, 

com urgência, para análise do pedido de alienação da soja sequestrada. 

Dada a rapidez em que se operam importantes mudanças da situação 

fática em casos como o presente, independentemente da integralização do 

polo passivo, EXPEÇA-SE nova carta precatória, a fim de que, em nova 

diligência ao armazém da Fazenda Estrela D’Alva, seja verificado o efetivo 

volume de produto lá depositado. No cumprimento do ato, o Sr. Oficial de 

Justiça poderá requisitar, diretamente dos responsáveis pela Fazenda 

Estrela D’Alva, os documentos que entender necessários. OFICIE-SE ao 

Juízo deprecado, informando-o da presente decisão. JUNTE-SE cópia da 

presente decisão nos autos da Execução 1779-24.2018.811.0051, Código 

143069. Sem prejuízo, CITEM-SE os Embargados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1000313-75.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Iharabras S.A. opôs os presentes embargos de terceiro em 

face de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e de José Pupin e de Vera 

Lúcia Camargo Pupin, visando ao levantamento de restrição cautelar 

lançada em produto rural nos autos da execução apensa. Para tanto, 

alegou que a Cédula de Produto Rural – a instrumentalizar a execução 

apensa – indicaria a promessa feita pelos Devedores de entregar 171.429 

sacas de soja, produzidas nas Fazendas Marabá, Marabá III, Ouro Verde 

e Estrela D’Alva. Apesar disso, na execução, o pedido acautelatório teria 

afetado, só na Fazenda Estrela D’Alva, a integralidade do produto a ser 

entregue. Afirmou, ainda, que, ao tentar acautelar produto além daquele 

proveniente da Fazenda Estrela D’Alva, a Exequente, aqui Embargada, 

teria agredido direito de terceiros. Ainda segundo a Embargante, a própria 

Exequente teria reconhecido o excesso, tanto que, sem deliberação 

judicial, aditou o auto de arresto para limitar a apreensão apenas a 57.000 

sacas de soja, máximo produzido pela matrícula da Fazenda Estrela D’Alva 

que lhe serviria de garantia. Entretanto, dita limitação não teria deixado de 

afetar direito seu, já que, conforme alega, tal produto arrestado seria de 

propriedade resolúvel sua. Afirmou que, antes mesmo da constituição da 

garantia da Embargada Syngenta, a Embargante teria recebido Cédula de 

Produto Rural emitida pelos Devedores, por meio do qual se constituiria 

garantia fiduciária sobre 312.840 sacas de soja da safra 2017/2018, 

produzidas na Fazenda Estrela D’Alva e na Fazenda Lima. O serviço de 

monitoramento de produção contratado pela Embargante serviria para 

demonstrar a verdadeira procedência do produto arrestado. No dizer da 

Embargante, 186.559,30 sacas de soja colhidas na Fazenda Estrela D’Alva 

seriam oriundas de áreas consignadas na CPR emitida a seu favor, ao 

passo que 23.062,64 sacas seriam da Fazenda Lima, tanto aquelas como 

estas armazenadas no silo da Fazenda Estrela D’Alva. Com a inicial, veio 

cópia da Cédula de Produto Rural emitida pelos Executados, a informar a 

promessa de entrega de 312.850 sacas de soja da safra 2017/208, a 

serem produzidas em 6.952 hectares, divididos entre a Fazenda Estrela 

D’Alva e a Fazenda Lima. No que vale consignar, também acompanhou a 

inicial o Relatório de Monitoramento da lavoura produzida nas Fazendas 

Estrela D’Alva e Lima. Por meio dele, relatou-se o início da colheita em 24 

de fevereiro de 2018, seguindo-se até 04 de abril deste ano para a 

finalização da área daquela Fazenda. Teria sido contabilizado o 

carregamento de 432 caminhões, supostamente a conferir volume de 

280.674,23 sacas de soja. Destaca-se, do aludido relatório, certo 

alargamento do objeto do monitoramento. Do que se infere das 

ocorrências registradas no relatório, as áreas da garantia da Embargante 

seriam apenas as descritas pelas matrículas 305, 306 e 308 do SRI de 

Querência, embora a Fazenda Estrela D’Alva seja formada por outras – 

pelo menos uma agricultável, a de número 304. Entretanto, porque os 

talhões compreendidos nas matrículas da garantia da Embargante se 

estenderiam para outras matrículas, monitorou-se área adicional (ao que 

parece, 1.800 hectares, aproximadamente). Ainda assim, já com a 

consolidação dos dados, o relatório pôde estimar que, do total de 

280.674,23 sacas de soja colhidas, 186.599,30 sacas seriam 

provenientes das matrículas 305, 306 e 308, responsáveis pela produção 

garantida à Embargante. Registrou-se, ainda, o embarque de 66.094,00 

sacas de soja ao armazém da Cargill em Querência. Em vistoria ao 

armazém da Fazenda Estrela D’Alva, em 06 de abril deste ano, a empresa 

responsável pelo relatório concluiu pela existência, no silo, de 

aproximadamente 193.688,236 sacas de soja, que, supostamente, 

pertenceriam só à Embargante. A execução apensa, por sua vez, conta 

também com relatório de monitoramento. Mais simples, o relatório 

encomendado à mesma empresa Kuhlmann só pôde concluir que a 

matrícula 304, de onde viria a garantia da Embargada Syngenta, teria área 

de plantio total de aproximadamente 1.054,70 hectares, a render 57.776,47 

sacas de soja, se considerada a média da produtividade da região. 

Ressalta-se importante circunstância: a CPR emitida pelos Devedores em 

favor da Embargada Syngenta não haveria de constituir garantia que 

conflitasse com a da Embargante. É que, pela CPR, na Fazenda Estrela 

D’Alva, apenas a produção de soja compreendida na matrícula 304 do 

imóvel é que garantiria o crédito da Embargada, ao passo que, da 

Embargante, a produção garantida seria a que viesse das matrículas 305, 

306 e 308. Entretanto, a ordem judicial proveniente da execução apensa, 

evidentemente sem condições de conhecer as particularidades dos vários 

negócios jurídicos celebrados pelos Devedores, notadamente aqueles em 

que se tivesse constituído garantia pignoratícia ou fiduciária, acabou por 

permitir o sequestro de toda a produção estocada na Fazenda Estrela 

D’Alva, aí incluída aquela garantida à Embargante, quer a das matrículas 

305, 306 e 308 da mesma fazenda, quer a da Fazenda Lima. Havia, então, 

nítido excesso. A ordem acautelatória, que, a rigor, não necessariamente 

haveria de ser restringida só à produção da matrícula em que se constituiu 

garantia em favor da Embargada Syngenta, no caso concreto, acabou 

alcançando produto prometido à Embargante. Frisa-se isto: fossem outras 

as particularidades do caso, a cautela pleiteada pela Embargada Syngenta 

não haveria de ser imposta só à produção da matrícula da garantia. 

Especialmente se considerada a cautela como arresto, o produto poderia 

ser arrestado ainda que de outra procedência. Entretanto, porque as 

demais matrículas também tiveram sua produção direcionada à 

constituição de garantia em favor de outros credores, o sequestro acabou 

por afetar, presume-se, direito de terceiro, a merecer proteção justamente 

mediante a oposição de embargos tais como os presentes. O excesso 

parece ter sido corrigido espontaneamente pela Embargada nos próprios 

autos da execução. Do que se infere daqueles autos, a Exequente, aqui 

Embargada, informou o que denominou de “aditamento do auto de arresto”, 

a fim de emendar o original para consignar que, a despeito da autorização 

judicial para a apreensão do total da garantia, procedeu-se ao sequestro 

de apenas 57.000 sacas de soja. Segundo a Embargante, porém, a 

redução não bastaria para a salvaguarda de sua garantia. Mesmo dessa 

forma limitada a 57.000 sacas de soja, a apreensão estaria a afetar 

propriedade resolúvel sua. É objeto da presente decisão, então, a análise 

da pertinência das razões da Embargante, no sentido de que aquelas 

57.000 sacas de soja seriam também aquelas que lhe foram dadas em 

garantia fiduciária. No ponto, afirma-se a idoneidade das razões da 

Embargante. De fato, como relatado, demonstrou ela logo na inicial a 

constituição de garantia fiduciária do produto colhido nas matrículas 305, 

306 e 308 do SRI de Querência, que, juntamente com a matrícula 304, de 

garantia da Embargada, formam a Fazenda Estrela D’Alva. Assim, 

considerando-se a média da produtividade da área (50,95 sacas/hectare), 

a produção tirada das matrículas 305 (1.920 hectares), 306 (405 

hectares) e 308 (1.382 hectares), aproximadamente 188.871,65 sacas de 

soja das que fossem depositadas no armazém da Fazenda Estrela D’Alva 

seriam da Embargante. Além disso, a ser conferida idoneidade ao relatório 

firmado pela empresa de monitoramento Kuhlmann, também a produção da 

Fazenda Lima, formada por 3.200 hectares, estaria sendo armazenada na 

Fazenda Estrela D’Alva. Assim, porque tal produção teria sido inteiramente 

destinada à Embargante, outras 135.072 sacas de soja, ainda a serem 

colhidas e depositadas no mesmo armazém da Fazenda Estrela D’Alva, 

também haveriam de ser propriedade resolúvel da Embargante. Talvez por 

conta da precocidade do feito, ou mesmo em razão da insuficiência do 

relatório ou do desconhecimento do Subscritor, ainda está por merecer 

elucidação o motivo pelo qual o produto já depositado no armazém da 

Fazenda Estrela D’Alva parece não bastar para atender aos interesses 

assim da Embargante como da Embargada Syngenta. Ainda nessa linha, 

talvez pelas mesmas razões, não se pode compreender com que 

fundamento o relatório da Kuhlmann concluiu que toda a soja depositada 

haveria de ser da garantia da Embargante. Realmente, se bem observado 

o relatório, vê-se claramente que o monitoramento acabou por 

acompanhar a colheita não só do produto das matrículas 305, 306 e 308, 

mas se estendendo a outras matrículas (presume-se a 304), porque 

alguns dos talhões que compõem a área agricultável da Fazenda Estrela 

D’Alva não se confinariam àquelas matrículas da garantia. Por isso é que, 

inicialmente, o relatório confirmou a colheita de 280.674,23 sacas de soja, 

dos quais apenas 186.599,30 haveriam de ser da garantia da Embargante. 

Assim, o remanescente, de quase cem mil sacas de soja, não seria de 

garantia à Embargante. E ainda que se descontasse o carregamento de 

66.094 sacas à Cargill, ainda assim permaneceria quantidade considerável 

de produto depositado juntamente com o produto da garantia da 

Embargante. A bem da verdade, o depósito certificado pela empresa 

Kuhlmann, de pouco mais de 280 mil sacas de soja só da Fazenda Estrela 

D’Alva, seguido do depósito de 23.062,65 sacas da Fazenda Lima, 

descontado o carregamento à Cargill, de 66.094 sacas, não parece 

compatível com o volume encontrado no armazém, de 193.688,236 sacas 

de soja, em 06 de abril de 2018. Nos autos da execução apensa, constam 

outras cédulas de produto rural, emitidas em favor de Minorgan Indústria e 

Comércio de Fertilizantes S.A., mas a afetar a Fazenda Estrela D’Alva II, de 

matrícula 309 do SRI de Querência. Não se sabe, então, se também a 

produção dessa fazenda se depositou no mesmo armazém. Seja como 

for, tais questões, ainda merecedoras da devida investigação judicial, 

haverão de ser elucidadas em momento oportuno, mais precisamente 
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quando do julgamento dos presentes embargos. Apesar delas, tem-se 

indício suficiente da afetação, feita pela decisão acautelatória proferida 

nos autos apensos, de propriedade resolúvel da Embargante. Como se 

infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao embargante 

a prova sumária da posse ou da propriedade, desde logo oferecendo os 

documentos pertinentes e, também, arrolando as testemunhas que lhe 

interessar. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” O mesmo diploma 

processual vincula o deferimento dos embargos, com a consequente 

expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à comprovação, 

ainda que sumária, da posse ou da propriedade do embargante. Nas letras 

da lei: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 

Assim, porque o que se exige é a prova sumária da posse ou da 

propriedade, reconhece-se a probabilidade de a decisão proferida nos 

autos apensos afetar direito da Embargante Iharabras. Decido. Pelo 

exposto, DEFIRO o pedido liminar aduzido pela Embargante para determinar 

a suspensão da decisão de sequestro na parte em que entregou o 

produto aos cuidados da Embargada Syngenta. Consequentemente, 

AUTORIZO a manutenção do produto no armazém dos Embargos José 

Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin ou, à escolha da Embargante, no 

armazém da Cargill em Querência/MT. INTIME-SE a Embargante para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique sua preferência e, 

também, para que se manifeste quanto ao pedido de alienação do produto 

feito assim pela Embargada Syngenta como pelos Embargados José Pupin 

e Vera Lúcia Camargo Pupin. Caso se prefira a alienação imediata do 

produto, não se exigirá caução da Embargante, pois o valor amealhado 

haverá de ser depositado judicialmente, em conta vinculada a estes 

embargos. Do contrário, a ser autorizada a manutenção do produto com 

os Embargados José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, ou, se 

justificadamente, em outro armazém da escolha da Embargante, o 

cumprimento integral desta ordem ficará vinculado à prestação de caução. 

Juntada a resposta da Embargante, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, 

com urgência, para análise do pedido de alienação da soja sequestrada. 

Dada a rapidez em que se operam importantes mudanças da situação 

fática em casos como o presente, independentemente da integralização do 

polo passivo, EXPEÇA-SE nova carta precatória, a fim de que, em nova 

diligência ao armazém da Fazenda Estrela D’Alva, seja verificado o efetivo 

volume de produto lá depositado. No cumprimento do ato, o Sr. Oficial de 

Justiça poderá requisitar, diretamente dos responsáveis pela Fazenda 

Estrela D’Alva, os documentos que entender necessários. OFICIE-SE ao 

Juízo deprecado, informando-o da presente decisão. JUNTE-SE cópia da 

presente decisão nos autos da Execução 1779-24.2018.811.0051, Código 

143069. Sem prejuízo, CITEM-SE os Embargados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000313-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EMBARGADO)

JOSE PUPIN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000313-75.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Iharabras S.A. opôs os presentes embargos de terceiro em 

face de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e de José Pupin e de Vera 

Lúcia Camargo Pupin, visando ao levantamento de restrição cautelar 

lançada em produto rural nos autos da execução apensa. Para tanto, 

alegou que a Cédula de Produto Rural – a instrumentalizar a execução 

apensa – indicaria a promessa feita pelos Devedores de entregar 171.429 

sacas de soja, produzidas nas Fazendas Marabá, Marabá III, Ouro Verde 

e Estrela D’Alva. Apesar disso, na execução, o pedido acautelatório teria 

afetado, só na Fazenda Estrela D’Alva, a integralidade do produto a ser 

entregue. Afirmou, ainda, que, ao tentar acautelar produto além daquele 

proveniente da Fazenda Estrela D’Alva, a Exequente, aqui Embargada, 

teria agredido direito de terceiros. Ainda segundo a Embargante, a própria 

Exequente teria reconhecido o excesso, tanto que, sem deliberação 

judicial, aditou o auto de arresto para limitar a apreensão apenas a 57.000 

sacas de soja, máximo produzido pela matrícula da Fazenda Estrela D’Alva 

que lhe serviria de garantia. Entretanto, dita limitação não teria deixado de 

afetar direito seu, já que, conforme alega, tal produto arrestado seria de 

propriedade resolúvel sua. Afirmou que, antes mesmo da constituição da 

garantia da Embargada Syngenta, a Embargante teria recebido Cédula de 

Produto Rural emitida pelos Devedores, por meio do qual se constituiria 

garantia fiduciária sobre 312.840 sacas de soja da safra 2017/2018, 

produzidas na Fazenda Estrela D’Alva e na Fazenda Lima. O serviço de 

monitoramento de produção contratado pela Embargante serviria para 

demonstrar a verdadeira procedência do produto arrestado. No dizer da 

Embargante, 186.559,30 sacas de soja colhidas na Fazenda Estrela D’Alva 

seriam oriundas de áreas consignadas na CPR emitida a seu favor, ao 

passo que 23.062,64 sacas seriam da Fazenda Lima, tanto aquelas como 

estas armazenadas no silo da Fazenda Estrela D’Alva. Com a inicial, veio 

cópia da Cédula de Produto Rural emitida pelos Executados, a informar a 

promessa de entrega de 312.850 sacas de soja da safra 2017/208, a 

serem produzidas em 6.952 hectares, divididos entre a Fazenda Estrela 

D’Alva e a Fazenda Lima. No que vale consignar, também acompanhou a 

inicial o Relatório de Monitoramento da lavoura produzida nas Fazendas 

Estrela D’Alva e Lima. Por meio dele, relatou-se o início da colheita em 24 

de fevereiro de 2018, seguindo-se até 04 de abril deste ano para a 

finalização da área daquela Fazenda. Teria sido contabilizado o 

carregamento de 432 caminhões, supostamente a conferir volume de 

280.674,23 sacas de soja. Destaca-se, do aludido relatório, certo 

alargamento do objeto do monitoramento. Do que se infere das 

ocorrências registradas no relatório, as áreas da garantia da Embargante 

seriam apenas as descritas pelas matrículas 305, 306 e 308 do SRI de 

Querência, embora a Fazenda Estrela D’Alva seja formada por outras – 

pelo menos uma agricultável, a de número 304. Entretanto, porque os 

talhões compreendidos nas matrículas da garantia da Embargante se 

estenderiam para outras matrículas, monitorou-se área adicional (ao que 

parece, 1.800 hectares, aproximadamente). Ainda assim, já com a 

consolidação dos dados, o relatório pôde estimar que, do total de 

280.674,23 sacas de soja colhidas, 186.599,30 sacas seriam 

provenientes das matrículas 305, 306 e 308, responsáveis pela produção 

garantida à Embargante. Registrou-se, ainda, o embarque de 66.094,00 

sacas de soja ao armazém da Cargill em Querência. Em vistoria ao 

armazém da Fazenda Estrela D’Alva, em 06 de abril deste ano, a empresa 

responsável pelo relatório concluiu pela existência, no silo, de 

aproximadamente 193.688,236 sacas de soja, que, supostamente, 

pertenceriam só à Embargante. A execução apensa, por sua vez, conta 

também com relatório de monitoramento. Mais simples, o relatório 

encomendado à mesma empresa Kuhlmann só pôde concluir que a 

matrícula 304, de onde viria a garantia da Embargada Syngenta, teria área 

de plantio total de aproximadamente 1.054,70 hectares, a render 57.776,47 

sacas de soja, se considerada a média da produtividade da região. 

Ressalta-se importante circunstância: a CPR emitida pelos Devedores em 

favor da Embargada Syngenta não haveria de constituir garantia que 

conflitasse com a da Embargante. É que, pela CPR, na Fazenda Estrela 

D’Alva, apenas a produção de soja compreendida na matrícula 304 do 

imóvel é que garantiria o crédito da Embargada, ao passo que, da 

Embargante, a produção garantida seria a que viesse das matrículas 305, 

306 e 308. Entretanto, a ordem judicial proveniente da execução apensa, 

evidentemente sem condições de conhecer as particularidades dos vários 

negócios jurídicos celebrados pelos Devedores, notadamente aqueles em 

que se tivesse constituído garantia pignoratícia ou fiduciária, acabou por 

permitir o sequestro de toda a produção estocada na Fazenda Estrela 

D’Alva, aí incluída aquela garantida à Embargante, quer a das matrículas 

305, 306 e 308 da mesma fazenda, quer a da Fazenda Lima. Havia, então, 

nítido excesso. A ordem acautelatória, que, a rigor, não necessariamente 

haveria de ser restringida só à produção da matrícula em que se constituiu 

garantia em favor da Embargada Syngenta, no caso concreto, acabou 
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alcançando produto prometido à Embargante. Frisa-se isto: fossem outras 

as particularidades do caso, a cautela pleiteada pela Embargada Syngenta 

não haveria de ser imposta só à produção da matrícula da garantia. 

Especialmente se considerada a cautela como arresto, o produto poderia 

ser arrestado ainda que de outra procedência. Entretanto, porque as 

demais matrículas também tiveram sua produção direcionada à 

constituição de garantia em favor de outros credores, o sequestro acabou 

por afetar, presume-se, direito de terceiro, a merecer proteção justamente 

mediante a oposição de embargos tais como os presentes. O excesso 

parece ter sido corrigido espontaneamente pela Embargada nos próprios 

autos da execução. Do que se infere daqueles autos, a Exequente, aqui 

Embargada, informou o que denominou de “aditamento do auto de arresto”, 

a fim de emendar o original para consignar que, a despeito da autorização 

judicial para a apreensão do total da garantia, procedeu-se ao sequestro 

de apenas 57.000 sacas de soja. Segundo a Embargante, porém, a 

redução não bastaria para a salvaguarda de sua garantia. Mesmo dessa 

forma limitada a 57.000 sacas de soja, a apreensão estaria a afetar 

propriedade resolúvel sua. É objeto da presente decisão, então, a análise 

da pertinência das razões da Embargante, no sentido de que aquelas 

57.000 sacas de soja seriam também aquelas que lhe foram dadas em 

garantia fiduciária. No ponto, afirma-se a idoneidade das razões da 

Embargante. De fato, como relatado, demonstrou ela logo na inicial a 

constituição de garantia fiduciária do produto colhido nas matrículas 305, 

306 e 308 do SRI de Querência, que, juntamente com a matrícula 304, de 

garantia da Embargada, formam a Fazenda Estrela D’Alva. Assim, 

considerando-se a média da produtividade da área (50,95 sacas/hectare), 

a produção tirada das matrículas 305 (1.920 hectares), 306 (405 

hectares) e 308 (1.382 hectares), aproximadamente 188.871,65 sacas de 

soja das que fossem depositadas no armazém da Fazenda Estrela D’Alva 

seriam da Embargante. Além disso, a ser conferida idoneidade ao relatório 

firmado pela empresa de monitoramento Kuhlmann, também a produção da 

Fazenda Lima, formada por 3.200 hectares, estaria sendo armazenada na 

Fazenda Estrela D’Alva. Assim, porque tal produção teria sido inteiramente 

destinada à Embargante, outras 135.072 sacas de soja, ainda a serem 

colhidas e depositadas no mesmo armazém da Fazenda Estrela D’Alva, 

também haveriam de ser propriedade resolúvel da Embargante. Talvez por 

conta da precocidade do feito, ou mesmo em razão da insuficiência do 

relatório ou do desconhecimento do Subscritor, ainda está por merecer 

elucidação o motivo pelo qual o produto já depositado no armazém da 

Fazenda Estrela D’Alva parece não bastar para atender aos interesses 

assim da Embargante como da Embargada Syngenta. Ainda nessa linha, 

talvez pelas mesmas razões, não se pode compreender com que 

fundamento o relatório da Kuhlmann concluiu que toda a soja depositada 

haveria de ser da garantia da Embargante. Realmente, se bem observado 

o relatório, vê-se claramente que o monitoramento acabou por 

acompanhar a colheita não só do produto das matrículas 305, 306 e 308, 

mas se estendendo a outras matrículas (presume-se a 304), porque 

alguns dos talhões que compõem a área agricultável da Fazenda Estrela 

D’Alva não se confinariam àquelas matrículas da garantia. Por isso é que, 

inicialmente, o relatório confirmou a colheita de 280.674,23 sacas de soja, 

dos quais apenas 186.599,30 haveriam de ser da garantia da Embargante. 

Assim, o remanescente, de quase cem mil sacas de soja, não seria de 

garantia à Embargante. E ainda que se descontasse o carregamento de 

66.094 sacas à Cargill, ainda assim permaneceria quantidade considerável 

de produto depositado juntamente com o produto da garantia da 

Embargante. A bem da verdade, o depósito certificado pela empresa 

Kuhlmann, de pouco mais de 280 mil sacas de soja só da Fazenda Estrela 

D’Alva, seguido do depósito de 23.062,65 sacas da Fazenda Lima, 

descontado o carregamento à Cargill, de 66.094 sacas, não parece 

compatível com o volume encontrado no armazém, de 193.688,236 sacas 

de soja, em 06 de abril de 2018. Nos autos da execução apensa, constam 

outras cédulas de produto rural, emitidas em favor de Minorgan Indústria e 

Comércio de Fertilizantes S.A., mas a afetar a Fazenda Estrela D’Alva II, de 

matrícula 309 do SRI de Querência. Não se sabe, então, se também a 

produção dessa fazenda se depositou no mesmo armazém. Seja como 

for, tais questões, ainda merecedoras da devida investigação judicial, 

haverão de ser elucidadas em momento oportuno, mais precisamente 

quando do julgamento dos presentes embargos. Apesar delas, tem-se 

indício suficiente da afetação, feita pela decisão acautelatória proferida 

nos autos apensos, de propriedade resolúvel da Embargante. Como se 

infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao embargante 

a prova sumária da posse ou da propriedade, desde logo oferecendo os 

documentos pertinentes e, também, arrolando as testemunhas que lhe 

interessar. Veja: “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” O mesmo diploma 

processual vincula o deferimento dos embargos, com a consequente 

expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à comprovação, 

ainda que sumária, da posse ou da propriedade do embargante. Nas letras 

da lei: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” 

Assim, porque o que se exige é a prova sumária da posse ou da 

propriedade, reconhece-se a probabilidade de a decisão proferida nos 

autos apensos afetar direito da Embargante Iharabras. Decido. Pelo 

exposto, DEFIRO o pedido liminar aduzido pela Embargante para determinar 

a suspensão da decisão de sequestro na parte em que entregou o 

produto aos cuidados da Embargada Syngenta. Consequentemente, 

AUTORIZO a manutenção do produto no armazém dos Embargos José 

Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin ou, à escolha da Embargante, no 

armazém da Cargill em Querência/MT. INTIME-SE a Embargante para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique sua preferência e, 

também, para que se manifeste quanto ao pedido de alienação do produto 

feito assim pela Embargada Syngenta como pelos Embargados José Pupin 

e Vera Lúcia Camargo Pupin. Caso se prefira a alienação imediata do 

produto, não se exigirá caução da Embargante, pois o valor amealhado 

haverá de ser depositado judicialmente, em conta vinculada a estes 

embargos. Do contrário, a ser autorizada a manutenção do produto com 

os Embargados José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, ou, se 

justificadamente, em outro armazém da escolha da Embargante, o 

cumprimento integral desta ordem ficará vinculado à prestação de caução. 

Juntada a resposta da Embargante, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, 

com urgência, para análise do pedido de alienação da soja sequestrada. 

Dada a rapidez em que se operam importantes mudanças da situação 

fática em casos como o presente, independentemente da integralização do 

polo passivo, EXPEÇA-SE nova carta precatória, a fim de que, em nova 

diligência ao armazém da Fazenda Estrela D’Alva, seja verificado o efetivo 

volume de produto lá depositado. No cumprimento do ato, o Sr. Oficial de 

Justiça poderá requisitar, diretamente dos responsáveis pela Fazenda 

Estrela D’Alva, os documentos que entender necessários. OFICIE-SE ao 

Juízo deprecado, informando-o da presente decisão. JUNTE-SE cópia da 

presente decisão nos autos da Execução 1779-24.2018.811.0051, Código 

143069. Sem prejuízo, CITEM-SE os Embargados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144817 Nr: 2578-67.2018.811.0051

 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: JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15814-A

 INTIMO o advogado MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS, OAB/MT 21.081, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente JOSÉ CARLOS 

STETISKI, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

08/06/2018, às 13h15min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 129669 Nr: 5562-58.2017.811.0051

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS, FSdAS, JGTS, ITdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA , OAB/MT 7313, para 

comparecer, bem como, apresentar seus clientes ALAN ALVES DA SILVA 

e FLAVIA SILVA DOS ANJOS, na audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 03/05/2018, às 13h30min, na Sala de Audiências da 

Segunda Vara, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 9300 Nr: 982-39.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nisesio Ricardo Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Aparecido Manoel Júnior - OAB:5454-B/MT

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

OAB:5736/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente para no prazo de 

05(cinco) dias manifestar-se acerca da juntada de Carta Precatória, de fls. 

160/163. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 120029 Nr: 1168-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: NB MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina de Souza Lima Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GREJO - OAB:36002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente para no prazo de 

05(cinco) dias manifestar-se acerca da juntada de Carta Precatória 

diligência negativa de ref. 33. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81453 Nr: 1476-49.2014.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado, Nagya Gomes Calado, Rodrigo Gomes 

Calado, Naira Aparecida Gomes Calado, Renata Gomes Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente São Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Prates de Rezende - 

OAB:269.990/SP, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Processo nº 1476-49.2014.811.0051 (Código 81453)

Cumprimento de Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença para recebimento de 

honorários sucumbenciais de SOCIEDADE SÃO CAMILO em favor de 

RICARDO FERREIRA GARCIA, ambos devidamente qualificados.

 Extrai-se dos autos que a parte executada comprova o depósito de R$ 

500,00 (quinhentos reais) às fls. 100.

Por corolário, a parte exequente formula pedido de liberação da quantia 

depositada (fls. 111).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (fls. 111).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor do credor, observando a 

conta indicada às fls. 100.

Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 19 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83372 Nr: 2856-10.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Coelba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Avelino 

Viana - OAB:519/B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fulcro 

no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, para DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos e CONDENAR a requerida 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição 

indevida.CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação, com fulcro do art. 85, §2º do NCPC.PUBLIQUE-SE E 

INTIMEM-SE.REGISTRE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte 

sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde – MT, 19 de abril de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83373 Nr: 2857-92.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Coelba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Avelino 

Viana - OAB:519/B

 Processo nº 2857-92.2014.811.0051 (Código 83373)

Cumprimento de Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por JOÃO 

BATISTA PEREIRA em desfavor de RICARDO FERREIRA GARCIA, ambos 

devidamente qualificados.

 Extrai-se dos autos que a parte exequente requer o depósito do valor 

remanescente, pugnando desde já pela sua liberação através de alvará 

judicial (fls. 161).

Por corolário, a executada comprova o depósito de R$ 71,05 (setenta e um 

reais e cinco centavos) às fls. 165.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que a parte credora concorda com os valores depositados nos 

autos (fls. 161).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento em favor da parte exequente, 

observando a conta indicada às fls. 161.

Sem custas e despesas processuais.
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PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 19 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 3164-41.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA PORTINARI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA 

- OAB:29421

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 3164-41.2017.811.0051 - 124582

Espécie:

 Indenização

Data e horário:

 16 de abril de 2018, às 18:40 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das Partes e de seus 

Advogados.

Foi informado às Partes que os depoimentos prestados seriam 

armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado 

em mídia adequada, à disposição dos interessados na Secretaria. As 

Partes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

O Requerente reiterou a impugnação da Testemunha Ricardo. A Requerida 

reiterou o pedido de expedição de carta precatória para a oitiva da 

Preposta Gislaine, ao que não se opôs o Requerente.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Embora se tenha, 

nas alegações do ilustre Procurador do Requerente, indícios de eventual 

parcialidade da Testemunha Ricardo, fato é que a questão está a merecer 

a devida contradita no momento oportuno, qual seja, no início de seu 

depoimento, quando então se poderá apresentar as provas 

correspondentes, e isso se a própria testemunha, quando indagada, não 

confirmar o vínculo e, eventualmente, a parcialidade. Assim, postergo para 

a sentença a análise do peso do depoimento da Testemunha Ricardo. 

EXPEÇAM-SE as cartas precatórias necessárias à oitiva das Testemunhas 

Ricardo e Gislaine. Com a juntada da carta, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem suas alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias. Por fim, conclusos, para prolação de sentença. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Aislan Tiago Costa Lima

Preposto do Requerente

 Alberto Duranti

Advogado

Telma Lucia Caetano

Preposta da Requerida

 José Luiz Caetano Bernardi

Advogado

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 20 de abril de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES

Juiz de Direito

 Aislan Tiago Costa Lima

Preposto do Requerente

 Alberto Duranti

Advogado

Telma Lucia Caetano

Preposta da Requerida

 José Luiz Caetano Bernardi

Advogado

Oberdan Marques Rocha

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80873 Nr: 1046-97.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Soares Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, acerca do retorno dos autos 

do Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74917 Nr: 3918-56.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idoni José Vargas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlan Ferreira da Silva - 

OAB:8020/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, acerca do retorno dos autos 

do Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 118795 Nr: 622-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pedro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pleito do autor, no sentido de determinar a 

restrição de circulação do bem descrito na inicial pelo sistema RENAJUD. 

No mais, INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste-se sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, consoante preconiza o artigo 4º do Decreto Lei 

nº 911/69 ou requeira o que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde – MT, 15 de fevereiro de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136487 Nr: 9011-24.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Souto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, para, 

no prazo legal apresentar Defesa Prévia.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143147 Nr: 1827-80.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 59455268191, Rg: 853.867, Filiação: Angelo Mamede de Oliveira e 

Benedita Ferreira de Oliveira, data de nascimento: 23/10/1974, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, vaqueiro, Telefone (66) 

9945-5607. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do agressor, acima qualificado, acerca das 

eguintes Medidas Protetivas de Urgência, qual seja: DETERMINAR que:1. O 

Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior 

a 500 (quinhentos) metros, sob pena de desobediência.2. O Requerido 

deverá se abster, ainda, de tentar contato com a requerente e familiares, 

por qualquer meio de comunicação.3. A restrição de aproximação vale, 

ainda, para a residência da Requerente. Advertindo-o que o não 

cumprimento de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá 

acarretar na decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 

20 da Lei 11.340/06.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.3. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

da Requerente.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao Comandante 

da Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, parágrafo único, 

da Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às providências ora 

determinadas, tomando as medidas legais cabíveis em caso de 

descumprimento pelo Requerido.NOTIFIQUE-SE o Representante do 

Ministério Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido.Advirta-se ainda o 

Requerido que o não cumprimento de qualquer das restrições que lhe 

foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva 

conforme faculta ao art. 20 da Lei 11.340/06.O presente feito independerá 

do pagamento de custas, nos termos do art. 28 da Lei 

11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente como 

mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 9 de março de 2018.Caroline 

Schneider Guanaes Simões 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 19 de abril de 2018

Elcie Cristina MartinsGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010574-82.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR COSTA CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010574-82.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. O Exequente, por meio da petição de ID 9373861, 

pede pela suspensão do presente feito, nos moldes do art. 921, III, do CPC. 

Compulsando os autos, verifica-se que o Exequente somente buscou 

penhora on line pelo sistema BacenJud, fato que se verifica pelo exame 

dos autos. Portanto, entendo que o Exequente deverá esgotar os meios 

possíveis para localização de bens penhoráveis do devedor, na forma do 

artigo 835 do CPC. Destarte, por ora, indefiro o pedido de suspensão 

formulado pelo exequente. Assim, INTIME-SE o Exequente para, no prazo 

de 10(dez) dias, indicar bens penhoráveis do Executado, ou requeira o 

que entende de direito, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 20 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010985-28.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POTENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDO BRUNETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Exequente noticia nos autos o pagamento 

integral da execução, requerendo a extinção do feito, com as baixas de 

estilo (ID 11698700). 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. DETERMINO 

a baixa da penhora realizada nestes autos (ID 2004435), devendo ser 

expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda a 

baixa da Penhora nas matrículas 12.024 (R-001/Mat.12.024) e 12.025 

(R-001/Mat.12.025).. Quanto ao protesto dos Cheques, deverá o 

Executado retirar os títulos de crédito e a carta de anuência no escritório 

da Advogada Dra. Telma Rachel Candil, no prazo de 40 (quarenta) dias, a 

partir da sua intimação desta decisão, para então solicitar a baixa no 

respectivo Cartório. Permanecendo o exequente inerte, poderão os 

cheques e a carta de anuência serem depositados em Juízo. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de abril 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010851-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010851-98-2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O Exequente, 

por meio da petição de ID 8714166, informou o atual endereço do 

Executado Marcelo de Oliveira Santos, pugnando pela citação. Assim, 

expeça-se mandado de citação do Executado Marcelo. Quanto ao pedido 

de penhora on line, relativo ao Executado Evandro Senger – ME, intime-se 

o Exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, à conclusão. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000094-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA COSTA TEODORO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA COSTA TEODORO OAB - MG76466 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERINALDO DE MELO ALVES (REQUERIDO)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte autora para que se manifeste a respeito e dê 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo legal forneça os dados bancários.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento às audiências importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE VIEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010235-26.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que a pate requerida devidamente intimada, até a presente data 

nada mainifestou. Que impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora, 

para, no prazo legal, se manifestar nos autos requerendo o que entender 

de direito. CAMPO VERDE, 20 de abril de 2018. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-77.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES GIUSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE JESUS CORDEIRO DOS REIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CELIO BELOTO (TESTEMUNHA)

OSMARLINA GALVAO DA SILVA (TESTEMUNHA)

EDMIR TIBURTINO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, acerca diligência 

negativa do mandado de intimação, no ID 12274761. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020041-85.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI OAB - MT0017586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE CARNEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juliane Moura (TESTEMUNHA)

Zeldeni (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

17/05/2018 às 13:00hs, na sede do Juizado Especial - Campo Verde/MT. 

ADVERTÊNCIAS: 1). O não comparecimento às audiências importará em 

extinção e arquivamento do feito, bem como, na condenação de custas 

judiciais. 2). Pretendendo a parte reclamante produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3). Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá à parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-33.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR LORENZETTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTCOTTON PRESTACAO DE SERVICO AGRICOLA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos n° 8010144-33.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela parte exequente, por meio da 

petição de ID 10221928, para solicitar informações, ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome da parte Executada (pessoa jurídica 

e física). SOLICITA consulta no Renajud, a mesma foi infrutífera, pois, não 

houve localização de veículo em nome da pessoa jurídica e no tocante a 

pessoa física já há penhora da Justiça do Trabalho, conforme anexos. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens penhoráveis 

da executada, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Campo 

Verde-MT, 20 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010850-16.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DA SILVA (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010850-16.2015.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

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

art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, 

no importe de R$ 4.958,10 (quatro mil e novecentos e cinquenta e oito 

reais e dez centavos), nas contas existentes do representante do 

Executado (empresário individual) CPF: 792.507.001-30. Em seguida, 

intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, POIS SOLICITADA 

INFORMAÇÃO AO RENAJUD NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM VEÍCULO 

EM NOME DE EVANDRO SENGER, CONFORME ANEXO. Expeça-se 

mandado de citação da Executada Ivanilde da Silva no endereço informado 

pelo Exequente na petição de ID 459951. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-46.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010848-46.2015.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

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

art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, 

no importe de R$ 1.938,46 (um mil e novecentos e trinta e oito reais e 

quarenta e seis centavos), nas contas existentes do representante do 

Executado Evandro Senger (empresário individual) CPF: 792.507.001-30. 

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, POIS SOLICITADA CONSULTA 

NO SISTEMA RENAJUD NADA FOI LOCALIZADO EM NOME DO 

EXECUTADO EVANDRO SENGER. Quanto a Executada Ana Lucia Gehlen, 

oficie-se na forma determinada na decisão de ID 8739401. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2017. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-09.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000018-09.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Decorrido o 

prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, 

nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 combinado com o art. 854, 

do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no 

importe de R$ 8.720,71 (oito mil e setecentos e vinte reais e setenta e um 

centavos), nas contas existentes do Executado, Estado de Mato Grosso - 

CNPJ: 03.507.415/0007-30. Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), 

na pessoa de seu Procurador, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

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

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a 

extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por parte do 

autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: “Enunciado 90 – 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento.” Isso posto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência aduzido pelo Requerente, julgando extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010017-61.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VECUNA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte 

Exequente mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento 

do feito, notadamente por não informar o atual endereço da parte 

contrária, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 
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NCPC. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios do Juizado 

Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação pessoal da 

Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação na forma do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de 

abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-94.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-42.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA APARECIDA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada depositou o valor remanescente 

da condenação (ID 9275591). A parte Exequente, devidamente intimada, 

concordou com o valor depositado, requerendo o levantamento da quantia 

(ID 10326564). 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 9275591) em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela (ID 10326564). Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de abril 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000526-18.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 10564114 e Evento 13148876. 

Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a 

extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO SCHABBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000896-94.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 10403786 e Evento 13040476. 

Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a 

extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOVECINO OZEBRE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Acolho a justificativa apresentada pelo Reclamante, 

pois, conforme no ID. compareceu ao Fórum no mesmo da audiência 

designada, o que presume sua boa-fé. Assim, DETERMINO que seja 

designada nova data de audiência de conciliação devendo as partes 

serem intimadas, com as advertências de praxe. Cumpra-se. Campo 

Verde, 20 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ARAUJO ALVES (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001019-92.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 10576773 e Evento 13409736. 

Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a 

extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000926-32.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. A Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimada, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 1054972 e Evento 13199455. 

Consigne-se que, ainda que tenha comparecido a Advogada que 

representa os interesses da Reclamante, a presença desta ao ato é 

indispensável. Nesse sentido o Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se sabe, a 

ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a extinção do feito, na 

forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” E, nos termos do § 2º do mesmo 

artigo, tem-se a necessária condenação da Parte ao pagamento das 

custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No caso do inciso I deste 

artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte 

poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.” No mesmo 

sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a presente ação, face à ausência 

injustificada da Parte Reclamante. CONDENO a Reclamante ao pagamento 

das custas. Sem honorários. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 20 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-34.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALLAS SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000178-34.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimada, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 10523553 e Evento 13105909. 

Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a 

extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000634-47.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimado, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 10499411 e Evento 13040196. 

Consigne-se que, ainda que tenha comparecido o Advogado que 

representa os interesses do Reclamante, a presença deste ao ato é 

indispensável. Nesse sentido o Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se sabe, a 

ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a extinção do feito, na 

forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” E, nos termos do § 2º do mesmo 
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artigo, tem-se a necessária condenação da Parte ao pagamento das 

custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No caso do inciso I deste 

artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte 

poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.” No mesmo 

sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a presente ação, face à ausência 

injustificada da Parte Reclamante. CONDENO o Reclamante ao pagamento 

das custas. Sem honorários. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde/MT, 20 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-32.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000635-32.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. O Reclamante não 

compareceu a audiência de conciliação, mesmo devidamente intimada, 

como se vê no Termo de Audiência de ID 10564356 e Evento 13199441. 

Como se sabe, a ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a 

extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” E, 

nos termos do § 2º do mesmo artigo, tem-se a necessária condenação da 

Parte ao pagamento das custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No 

caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre 

de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas.” No mesmo sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, face à ausência injustificada da Parte Reclamante. 

CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-83.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR ALBERTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010410-83.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 3690819). A Exequente, 

por sua vez, por meio da petição de ID 11468935, pugnou pelo 

levantamento dos valores depositados, o que presume a sua anuência 

com pagamento. 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 3690819), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

11468935. 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 abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001232-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILEIDE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001232-98.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o depósito judicial do valor da condenação, consoante 

comprovante acostado aos autos no ID 12491269, e com a concordância 

do credor pede pela extinção da ação. A parte Exequente, por sua vez, 

por meio da petição de ID 12630907, concordou com o valor depositado, 

pugnando pelo seu levantamento, com o posterior arquivamento do feito. 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 dos valores depositados nos autos (ID 12491269), em favor 

da parte exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de 

ID 12630907. 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 abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-18.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI MANDES DE SOUZA (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)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000192-18.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas (ID 

12118613), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 487, III, letra 

“b”, do Novo Código de Processo Civil. A parte Requerida efetuou o 

depósito judicial do valor do acordo e comprovou o cumprimento das 

demais obrigações, consoante comprovante e petição acostados aos 

autos (IDs 12681597 e 12681609). A parte Requerente, por sua vez, 

pugnou pelo levantamento do valor depositado, nos termos da petição de 

ID 12736468. Assim, 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 12681597), em favor da parte Requerente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 12736468. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de abril 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22902 Nr: 707-49.2010.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walfredo Rudi Oster

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Defiro o pedido acostado às fls. 574/575, nos seguintes termos:

a) Oficie-se o Banco do Brasil para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a 

transferência do numerário e seus rendimentos consignados às fls. 543-v 

para uma conta judicial vinculada ao Poder Judiciário do Estado do Mato 

Grosso-MT, devendo a Coordenadoria de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso-MT vincular o valor transferido ao 

processo em epígrafe;

b) Cumprida a providência, expeça-se alvará de liberação do numerário 

depositado juntamente com seus rendimentos para o Sistema de Depósitos 

Judiciais que deverá creditar/transferir o valor para conta corrente nº 

106333-2, agência nº 1492-3, Banco do Brasil S/A (nº 001), de titularidade 

de Fabrício Gonçalves da Silveira, inscrito no CPF nº 267.077.318-40.

 Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Cumprido as determinações, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 3441-26.2017.811.0029

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDAK, NKM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fls. 05/08 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial.Sem custas e honorários, diante da gratuidade da justiça 

que ora defiro. Intimem-se e após, independente de novas deliberações, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.Notifique-se o 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se. Canarana/MT, 12 de Março 

de 2018.Darwin de Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22950 Nr: 755-08.2010.811.0029

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Lidivino Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Vistos,

Defiro petitório de fls.418/419, pelo que determino a expedição do 

competente alvará judicial para o levantamento dos valores apresentados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57555 Nr: 2712-34.2016.811.0029

 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: VADS, VAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY LUIZ PEREIRA - 

OAB:15675/PR, PATRICIA R.C.GROFF - OAB:32.406/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte autora mesmo devidamente 

intimada, quedou-se inerte por mais de 30 (tinta dias), consoante certidão 

de de fls. 102.

2. Diante do exposto, EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

3. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47270 Nr: 175-02.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lopes Farias Filho, WALTER LOPES 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:OAB/MT 17.609, FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - 

OAB:18671-O, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 11.751, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14833/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 175-02.2015.811.0029 – Código: 47270

Vistos,

Defiro o pedido de fl. 114/115.

Determino o bloqueio “on line” de valores, em gabinete, via Sistema 

Bacenjud, nas contas bancárias do executado:

Executado CNPJ / CPF

WALTER LOPES FARIA FILHO

WALTER LOPES FARIA 010.864.861-37

130.451.301-78

Até o limite dos créditos exequendos, ou seja, R$5.882,81 (cinco mil 

oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), nos termos do 

artigo 835 do Código de Processo Civil/15.

Junte-se recibo de protocolamento e aguarde-se resposta das Instituições 

Financeiras.

Após, efetivada a penhora, intime-se o executado para fins de 

impugnação no prazo legal.

Frustrando a tentativa de penhora, ouça-se o exequente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42959 Nr: 1856-75.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jheimielly Julia de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Prado Lico Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte autora mesmo devidamente 

intimada, quedou-se inerte por mais de 30 (tinta dias), consoante certidão 

de de fls. 69.

2. Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.
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3. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29322 Nr: 831-61.2012.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

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

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos e etc...

Intime-se o requerido para manifestar-se no prazo de 15 dias, transcorrido 

o prazo in albis, certifique-se e vistas ao credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59391 Nr: 646-47.2017.811.0029

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN NOELI POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a ocorrência de erro material no bojo da decisão de 

designação de audiência de instrução de julgamento, retifico referida 

decisão, e onde consta:

“para o dia 06 de julho de 2018, às 12:00min(MT)”

Leia-se:

 “para o dia 06 de julho de 2018, às 16:00min(MT)”.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18936 Nr: 2152-73.2008.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ovidio Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Cuida-se de embargos a execução fiscal proposto pelo requerente em 

face do requerido.

O requerido pediu a extinção do feito tendo em vista a ausência de 

garantia da execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Pois bem, verifica-se que nos termos do Art. 16 §1° da LEF somente se 

admite embargos a execução caso a execução esteja garantida, fato esse 

que não ocorreu na hipótese, logo não é possível dar continuidade ao 

presente processo.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pela autora em face do requerido, à luz do art. 485, IV, 

do Código de Processo Civil.

Sem Custas e honorários advocatícios pendentes.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8129 Nr: 25-07.2004.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdEAeA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio P. Daltro - 

OAB:MT/7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema INFOJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Considerando a juntada da declaração de renda do requerido, PROCESSO 

EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 3352-03.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CAPANDE BENITHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO CAPANDE BENITHEZ, 

Filiação: Arminia Aguero e Jorge Benithez, data de nascimento: 

22/12/1974, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: "Autos nº. 3352-03.2017.811.0029 (64189)Vistos etc. Defiro o 

pedido inserto às fls. 32/33 e determino a expedição de Edital para citação 

do acusado LEONARDO CAPANDE BENITHEZ, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do CPP), nos 

termos da decisão de fl. 26.Desde já, nomeio a Defensoria Pública 

Estadual para patrocínio de sua defesa. Às providências. 

Cumpra-se.Canarana, 20 de março de 2018.Darwin de Souza Pontes 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, JULIANA MIRANDA 

MAGALHÃES CORREA DE ALVARENGA, digitei.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia de fls. 4/6, que o denunciado 

estava na praça do avião no dia 08/04/2017, onde adquiriu uma bicicleta 

de cor laranja, que pelo valor e preço, deve-se presumir ter sido obtida por 

meio criminoso; que anteriormente havia sido subtraída da vítima Manoel 

Vasconcelos dos Santos, conforme TCO de fls. 05 e termo de 

recebimento do objeto de fls. 08. Ante o exposto o Ministério Público 

denunciou com incurso no artigo 180, § 3º do Código Penal, requerendo 

que seja citado e processado, condenando-o ao final.

Canarana, 20 de abril de 2018

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues CoutoGestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72621 Nr: 1353-98.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elessandra da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Homologo a dispensa das demais testemunhas. II. Diante da 

ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, 

§2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na 

instrução. III. Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, 

venham os autos conclusos para sentença. IV. Intimem-se. V. Saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76415 Nr: 3019-37.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA ANTONIA DE PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31869 Nr: 1266-55.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67212 Nr: 2676-75.2014.811.0024

 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: Mariele Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do laudo pericial de fls. 56/62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35838 Nr: 1843-96.2010.811.0024

 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: MOdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34659 Nr: 474-67.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a 

impugnação ao pedido de cumprimento de sentença.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000133-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE ALBONETE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1000133-43.2018.8.11.0024 Vistos, etc. I. Analisando a 

inicial, observa-se que, conquanto tenham sido recolhidos os valores 

referentes às custas processuais, não houve vinculação da respectiva 

guia aos autos. II. Dessa forma, intime-se a parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

vinculação da referida guia, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do 

Provimento n° 22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290 do CPC). III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000136-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MARCELINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Chapada dos Guimarães/MT, 20 de 

Abril de 2018. Ivanete Loverde Mazocco - Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 1168-55.2018.811.0024

 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
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 PARTE AUTORA: GISELI CORREA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial.

II. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

III. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

V. Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que faço com base 

no artigo 98 do CPC.

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103438 Nr: 1215-29.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Josefa Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. RECEBO a inicial.

II. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

III. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

V. DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que faço com base 

no artigo 98 do CPC.

VI. Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o 

necessário no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se 

enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do CPC.

VII. Expeça-se o necessário.

 VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104634 Nr: 1747-03.2018.811.0024

 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: Marcia Bondespacho dos Santos Sampaio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herlen Cristine Pereira Koch - 

OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do aporte dos autos a este juízo, em razão do declínio de 

competência, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito.

 II. Advirta-a, que, em caso de silêncio, serão ratificados os atos 

processuais, nos termos do art. 64, § 4°, do Código de Processo Civil.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96955 Nr: 4434-84.2017.811.0024

 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: GREEN AMBIENTAL PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado expedido, 

nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89792 Nr: 1052-83.2017.811.0024

 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: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165.202-A/SP, EVERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:40483, Ralph Melles Sticca - OAB:236.471/SP

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando as partes pela imprensa, para no prazo de 

15 (quinze) dias, para manifestar se pretendem produzir outras provas 

além das carreadas aos autos, especificando-as e justificando-as em 

caso positivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99093 Nr: 5351-06.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilson Santana da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 1237-87.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda de Moura Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 1168-55.2018.811.0024

 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: GISELI CORREA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte autora, pela imprensa para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103438 Nr: 1215-29.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Josefa Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte autora, pela imprensa, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38542 Nr: 989-68.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Intimação do Advogada Dra. Marli Aparecida da Costa, pela Imprensa, 

para que devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu 

poder desde 23/11/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 

da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37420 Nr: 3965-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Bomdespacho Viegas de Mattos

 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:

 Intimação do Advogada Dra. Marli Aparecida da Costa, pela Imprensa, 

para que devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu 

poder desde 28/9/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 

da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40877 Nr: 3407-76.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenice Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Klasner - OAB:16142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogada Dra. Marli Aparecida da Costa, pela Imprensa, 

para que devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu 

poder desde 17/01/2018, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 

da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37129 Nr: 3739-14.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Guilherme Júnior

 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: Rogerio Rodrigues 

Guilherme - OAB:6763/MT

 Intimação do Advogada Dra. Marli Aparecida da Costa, pela Imprensa, 

para que devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu 

poder desde 22/9/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 

da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40562 Nr: 2483-65.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolônio Bouret de Melo ( Espólio )

 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:

 Intimação do Advogada Dra. Marli Aparecida da Costa, pela Imprensa, 

para que devolva os autos acima identificados, que se encontram em seu 

poder desde 29/9/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 

da CNGC, sob pena de busca e apreensão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-62.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT4554/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada MARCOLINA ALVES DA SILVA, por meio de 

sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

sentença ID 10900277, ficando advertida de que, transcorrido o prazo 

sem providências, 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 no prazo estabelecido, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%), nos termos do 

despacho ID 12101373. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de abril de 2018 - 

LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-32.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINJUSMAT (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte executada da decisão ID 10163625 e 

da penhora on line via BACENJUD - ID 10219893, para, querendo se 

manifestar, no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de abril de 

2018. LUCIANA MARQUES GOBBI Gestor de Secretaria

Comarca de Colíder
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 50742 Nr: 1459-18.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONICE ERNESTINA DA SILVA ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VI DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr.REINALDO 

LUCIANO FERNANDES - OAB/MT 12.849-A, a fim de que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do cálculo de fls. 113/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87202 Nr: 642-75.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DA SILVA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VI DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cálculo de fls.76/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94312 Nr: 2262-88.2015.811.0009

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUZI PAPELARIA, LUCIANA ANDREA BRAZ 

SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo o necessário 

ao prosseguimento do feito, em razão da não efetivação de bloqueio de 

valores, conforme fls. 34/35 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 82520 Nr: 3567-15.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ARAUJO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. DONIZETH 

PEREIRA DE PAULA, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acercada certidão negativa de diligência de fls. 41, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86775 Nr: 265-07.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE FERNANDES LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:11.977-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, Dr. Rodrigo de 

Freitas Rodrigues - OAB/MT 12.424-A, a fim de que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste-se nos autos requerendo o necessário ao prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88633 Nr: 1813-67.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 55248 Nr: 2686-09.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORREIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.194-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, Dr. WEDERSON 

FRANCISCO DA SILVA - OAB/MT12.611-B, a fim de que manifeste-se em 

05 (cinco) dias, acerca do documentos de fls. 155, bem como, acerca da 

petição de fls. 156/157 e versos, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109110 Nr: 3893-96.2017.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ASSOCIAÇÃO DA CASA DA SOPA, MARIA APARECIDA ALVIM DA 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A, a fim de se manifestarem nos autos no prazo de 05 
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(cinco) dias, sobre o requerimento formulado na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 23780 Nr: 358-53.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTÔNIA RUFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Advogada da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do documento de fls. 202, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 59010 Nr: 629-47.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VI DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cálculo de fls.141/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53866 Nr: 1303-93.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE DOMINGOS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VI DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cálculo de 

fls.121/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83116 Nr: 477-62.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR LEMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VI DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do requerimento de fls. 

202verso/203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 47751 Nr: 1547-90.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CONCENCIO VILLA, IVONE CONCENCIO VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VI DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do requerimento de fls. 304 

verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52010 Nr: 2719-33.2009.811.0009

 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: ROSILEIDE BARBOSA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA BARBOSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Claudio Leme 

Antônio, a fim de que compareça na 1ª Secretaria, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntamente com a parte autora, para assinatura do Termo de 

Compromisso expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93736 Nr: 1872-21.2015.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS, AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição de fls. 53/53 

verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109568 Nr: 103-70.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS DA SILVA MAGALHÃES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LOBO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora/exequente, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca dacertidão negativa de 

diligência de fls. 08, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 51831 Nr: 2539-17.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE
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FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora/exequente, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cálculo de fls. 

116/117.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000075-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERCI LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (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)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para querendo, 

impugnar a contestação Id. 11786109, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001743-28.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROMINHO APARECIDO ANASTACIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMONI TONON ANASTACIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001743-28.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

9.838,44; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Exoneração]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROMINHO 

APARECIDO ANASTACIO Parte Ré: RÉU: RAMONI TONON ANASTACIO 

Vistos etc. Trata-se de “ação de exoneração de alimentos consensual” 

proposta por ROMINHO APARECIDO ANASTÁCIO e RAMONÍ TONON 

ANASTÁCIO, objetivando a exoneração da obrigação de alimentar, sob o 

fundamento de que não mais persiste a necessidade da segunda 

requerente nos alimentos outrora fixados. A exordial fora recebida ao ID 

11653092, determinando vistas ao MPE que ao ID 11814201, manifestou 

pela notificação da requerente Ramoní para que juntesse alguma 

documentação mais recente, bem como afirmasse, peremptoriamente e 

sem qualquer espaço para dúvidas, de que não necessita mais dos 

alimentos. Em seguida, ao ID 11853534, a requerente juntou a declaração 

de que não mais necessita dos alimentos (ID 11855435) e documento 

pessoal recente (ID 11855435). É o relatório do necessário. DECIDO. Sem 

delongas, a obrigação alimentar, ainda que estabelecida por sentença, nos 

termos do art. 1.699 do CC, pode ser, a depender da situação fática 

apresentada, majorada, reduzida ou exonerada. A manutenção dos 

alimentos após a maioridade somente é possível em caso de real 

necessidade do filho, tais como debilidades, incapacidade ou estudo. No 

entanto, cabe a este comprovar a imprescindibilidade dos alimentos, diante 

da presunção de desnecessidade gerada pela maioridade civil. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ENCARGO 

ALIMENTAR. FILHO MAIOR. ESCOLA PÚBLICA. CAPACIDADE 

LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O 

implemento da maioridade civil extingue o dever de sustento, contudo a 

pensão alimentícia poderá subsistir em razão da relação de parentesco. II - 

Incumbe ao alimentando a demonstração da necessidade dos alimentos, 

teor do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrando sua 

incapacidade de prover o próprio sustento. III - Não se justifica a 

continuidade do pensionamento se o filho maior estuda em 

estabelecimento de ensino custeado pelo governo e é capaz de prover 

seu próprio sustento. Súmula: DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(1.0024.09.583467-7/001, rel. Des.(a) BITENCOURT MARCONDES, p. 

08/06/2011 - www.tjmg.jus.br) Desse modo, comprovada está a 

maioridade da alimentada/segunda requerente. Além disso, esta declarou 

expressamente não depender mais da pensão alimentícia paga pelo 

primeiro requerente. Ex Positis, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC, diante do 

reconhecimento do pedido pelas partes. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita, na forma da lei. No mais, OFICIE-SE ao Departamento de 

Recurso Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

que cesse com respectivo desconto. CIÊNCIA ao MPE. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 16 de abril 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.: 89092 Nr: 2264-92.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Autos nº: 2264-92.2014.811.0009.Código Apolo nº: 89092.....5) No 

tocante a prova pericial, por sua vez, DEFIRO conforme requerido pelas 

partes, pois é imprescindível para o deslinde do presente feito. Assim, nos 

termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, DETERMINAR a 

realização de pericia médica, razão pela qual INTIME-SE a perita, Dra. 

Eliana Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, uma vez que a nomeio como 

médica perita para atuar nos autos, FIXANDO os honorários em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), sendo que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara.6) Assim, ante a nomeação do perito judicial, 

DETERMINO que o ônus da pericia médica a ser realizada, seja a encargo 

a parte requerida, ante a hipossuficiência da parte autora, eis que 

beneficiária da justiça gratuita. ....dos autos, tem-se decidido que o 

deferimento da inversão do ônus da prova, quando configurada a 

verossimilhança da alegação ou ....INTIME-SE a parte requerida para que 

promova o pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo comprovar nos autos.7) INTIMEM-SE as 

partes da nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que 

começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

assistente técnico.Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder 

apenas as seguintes indagações: “I - Há invalidez permanente total ou 

parcial? II - Caso haja incapacidade, esta decorreu do acidente 

automobilístico? III - a lesão encontra-se em forma estabilizada ou 

evolutiva? IV - Qual o grau de invalidez, sentido ou função do membro 

afetado? V - Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe?”8) Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 05 dias, manifestar nos autos. 9) Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para 

sentença.Sirva a presente como mandado e ofício, no que 

couber.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Colíder, 15 de 

março de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88606 Nr: 1788-54.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RODRIGUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Autos nº: 1788-54.2014.811.0009.Código Apolo nº: 88606.... 5) Por outra 

lado, no tocante a prova pericial, por ser imprescindível para o deslinde do 

presente feito, nomeio a Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, 
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como médica perita para atuar nos autos, FIXANDO os honorários em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), sendo que a perícia deverá ser agendada 

pela Secretaria de Vara. Nos termos do artigo 480 do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a realização de pericia médica. Razão pela qual 

INTIME-SE a perita ora nomeada. 6) Diante da nomeação do perito judicial, 

DETERMINO que o ônus da perícia médica a ser realizada, seja a encargo 

da parte requerida, ante a hipossuficiência da parte autora, eis que 

beneficiária da justiça gratuita......INTIME-SE a parte requerida para que 

promova o pagamento via depósito judicial dos honorários fixados, no 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo comprovar nos autos.7) INTIMEM-SE as 

partes da nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que 

começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de 

assistente técnico.Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder 

apenas as seguintes indagações: “I - Há invalidez permanente total ou 

parcial? II - Caso haja incapacidade, esta decorreu do acidente 

automobilístico? III - a lesão encontra-se em forma estabilizada ou 

evolutiva? IV - Qual o grau de invalidez, sentido ou função do membro 

afetado? V - Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe?”8) Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 05 dias, manifestar nos autos. 9) Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para 

sentença.Sirva a presente como mandado e ofício, no que 

couber.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Colíder, 15 de 

março de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52492 Nr: 3208-70.2009.811.0009

 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: ANILINO RIBEIRO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA TAKAYAMA - 

OAB:14119, MARIA ANGELICA CORREIA PRIMO - OAB:13470-B, 

MAYRA ESMERALDA BRANDO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749-MT

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49107 Nr: 2890-24.2008.811.0009

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILINO RIBEIRO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:SP 317.407, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8125

 Vistos em correição.

 1 – Defiro conforme requerido à fl. 112. Portanto, proceda-se a Secretaria 

com as devidas anotações na capa dos autos e no Sistema Apolo.

2 - 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.

 3 - Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 25879 Nr: 2253-49.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA APARECIDA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do (s) advogado (s) da parte autora, para que 

se manifeste, NO PRAZO DE 15 DIAS, acerca Impugnação à Execução 

protocolados pelo requerido de fls. 216/220 nos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria, conforme despacho de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80647 Nr: 1654-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do (s) advogado (s) da parte autora, para que 

se manifeste, NO PRAZO DE 15 DIAS, acerca Impugnação à Execução 

protocolados pelo requerido de fls. 122/129 nos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria, conforme despacho de fls. 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59056 Nr: 675-36.2012.811.0009

 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: GILMAR LOPES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se 

manifestar pelo que entender de direito, no prazo legal, acerca de 

manifestação das fls. 101, dos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57761 Nr: 2045-84.2011.811.0009

 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: BRAZ MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para se manifestar 

pelo que entender de direito, no prazo legal, acerca de manifestação das 

fls. 111 verso, dos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54028 Nr: 1465-88.2010.811.0009

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

RONDÔNIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA AKEMI MIZUSAKI 

FUNADA - OAB:337-B OAB/RO

 Diante do exporto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo o art. 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que é 

beneficiária da gratuidade da justiça, na forma da lei.P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 01 de junho de 

2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86872 Nr: 351-75.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:MT-17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Advogada da parte autora, para comparecer 

nesta 2ª Secretaria a fim de retirar os autos, no prazo de 10 dias , 

conforme determina a decisão de fls. 47, após o que, não sendo os autos 

retirados, serão encaminhados ao arquivo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52347 Nr: 3135-98.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) A Defensoria 

Pública na pessoa Dra. Juliane foi devidamente intimada, 315, v , porém 

deixou de comparecer sem motivo justificável. Desta feita, visando 

assegurar a celeridade que o efeito exige no efetivo cumprimento da 

pretensão executória, e assim, evitando redesignações desnecessárias, 

nomeio para o ato o Núcleo de Práticas Jurídicas FACIDER/FACIJUR, 

representado pela advogada/professora Dra. Elisangela Dinarte Soares. 2) 

Ante a justificativa apresentada, e o parecer das partes, entendo antes de 

qualquer decisão, que traga documentos probantes do quantum alegado. 

Desta feita, deverá comparecer a Defensoria local com os documentos, e 

assim, seja feito a justificativa via manifestação da defesa. 3) Após, 

abra-se vista ao Ministério Público. ”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53531 Nr: 1059-67.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU MICHELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “ Vistos, etc. 1) ACOLHO o 

pedido da defesa da retirada da tornozeleira eletrônica, ante as razões 

expostas. SAI o reeducando intimado a comparecer a cadeia local para a 

retirada da tornozeleira. 2) Consoante se evidencia dos autos, o 

reeducando foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade, cujo 

cálculo consta às fls. 442. Conforme se verifica na decisão de fls. 

422/425-v, o reeducando foi transferido ao regime semiaberto. Assim, 

considerando que inexistem instalações disponíveis compatíveis com a 

definição de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, nesta comarca. E ainda, 

em virtude da omissão estatal em não disponibilizar estabelecimento para 

cumprimento de penas em regime semiaberto, nos moldes condizentes 

com o que o próprio Estado legiferante, deverão ser fixadas as condições 

nos seguintes termos: a) Proibição de se ausentar da Comarca onde 

reside, sem prévia autorização do Juízo; b) Comparecimento pessoal e 

obrigatório ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades, até o dia 10 de cada mês; c) Saída para o trabalho não antes 

das seis horas e retorno não depois das 20 horas, permanecendo 

recolhido em sua residência durante o repouso e nos dias de folga, salvo 

motivo justificável. d) Comprovação em 30 dias, em Juízo, a contar da 

advertência, de exercício de atividade lícita. e) Comunicação de alteração 

de endereço. f) Procurar acompanhamento psicossocial na rede pública 

ou particular em razão de ser portador Transtorno de preferência Sexual ( 

laudo fls.406/408), devendo ser comprovado nos autos o tratamento, com 

prazo de 30 dias. 3) OFICIE-SE aos Órgãos da Segurança Pública 

noticiando as condições impostas, como forma de fiscalização e controle 

do seu cumprimento. 4) DEFIRO, outrossim, vista dos autos ao parquet 

pelo prazo de 5 dias para manifestação do cálculo. Após, no mesmo 

prazo, a defesa.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 399-92.2018.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

LISTA DOS VINTE E CINCO (25) JURADOS E CINCO (05) SUPLENTES QUE 

SERVIRÃO COMO JURADOS NA REUNIÃO DO TRIBUNAL POPULAR DO 

JÚRI DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER/MT, QUE SE REALIZARÁ 

NO DIA 11 DE MAIO DE 2018.

O Doutor Mauricio Alexandre Ribeiro, MMº Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, na forma da lei etc.

FAZ SABER a todos quanto interessar possam, que foram as seguintes 

pessoas sorteadas, na forma dos artigos 435 do Código de Processo 

Penal Brasileiro, para servirem no Tribunal Popular do Júri da 3ª Vara da 

Comarca de Colíder, que acontecerá no dia 11 de maio de 2018 às 

09h00min

1) ADEMIR OSCAR CRISPIM

 2) JUDITE DE AZEVEDO DO CARMO;

 3) SIRLEI PRACEDINO DE CARVALHO;

 4) ROSANGELA SPONTAM MARQUES;

 5) SILVANA DOS SANTOS RODRIGUES;

 6) ISABEL TARIFA FELIX;

 7) NÉIO LÚCIO MACIEL MARTINS;

 8) ELANE CRISTINA MACHADO HOFFMANN;

 9) JOSÉ CARLOS NICASTRO;

 10) LARISSA MAGDA BARBOZA CARDOSO;

 11) ADILSON COSME;

 12) BABIERE PELISSARI GUARAGNI;

 13) SÔNIA MARIA BORTOLAZZI BARBOZA;

 14) ROSA APARECIDA ZANCANI;

 15) EDMILSON CORREA DE SOUZA;

 16) JUSTINO CORREA DA SILVA;

 17) JANAINA LEITE DA CONCEIÇÃO;

 18) FERNANDO SAUGO DE MELO;

 19) LUCILEIDE CRISTINA NICASTRO;

 20) ELIZÂNGELA GOMES DOS SANTOS SIEBIGER;

 21) IVAN DE SOUSA SOARES;

 22) EVERTON DA SILVA LIMA;

 23) FÁBIO SOARES FERREIRA;

 24) ELIZABETE NOBRE SILVA;

25) ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA
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SUPLENTES:

1) FABÍOLA APARECIDA ALTRÃO SOUZA BAPTISTA;

 2) VANESSA DO NASCIMENTO SILVA;

 3) TÂNIA CARVALHO MILANI;

 4) RAFAEL ALMEIDA FOGUATTO;

 5) ALINE GONÇALVES DA SILVA.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, foi determinada a expedição da presente lista dos vinte e cinco 

(25) jurados e cinco (05) suplentes que deverão ser jurados na Sessão 

do Tribunal Popular do Júri no ano de 2018, que ocorrerá no dia 11 de maio 

de 2018.

 A presente será afixada em local público e de costume. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Colíder, aos dezenove (19) de abril (04) de 

dois mil e dezoito (2018).

 MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

Juiz de Direito

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. 

Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16

 Bairro: Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia

Cidade: Colíder-MT Cep:78500000

Fone: (66) 3541-1285

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 399-92.2018.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO QUE ENTRARÁ EM JULGAMENTO NA TEMPORADA 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE COLIDER, ESTADO 

DE MATO GROSSO, DESIGNADO PARA O MÊS DE MAIO DE 2018.

O Dr. Mauricio Alexandre Ribeiro, MMª Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, na forma da lei etc.

FAZ SABER a todos quanto interessar possam, principalmente o(a) Digno 

(a) Representante do Ministério Público desta Comarca, ao réu abaixo 

relacionado e a seus respectivos advogados, que foi designado o dia 

11/05/2018 às 09h00min para a TEMPORADA DE REUNIÃO DO TRIBUNAL 

DO JÚRI, de conformidade com o artigo 429, § 1º, do Código de Processo 

Penal, sendo elaborada a lista e escala do processo que entrará em 

julgamento na mencionada sessão e que obedecerá a seguinte pauta:

Data: 11/05/2018 às 09h00min Código: 86953 - Processos Criminais: 

3911-59.2013.811.0009 - Físico

Tipo de Ação: Ação Penal de Competência do Júri->processo 

Comum->processo Criminal

Autor: Ministério Público

RÉU(S): ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

VÍTIMA: LEONARDO BRAZ DE SOUSA

Advogados: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, mandou o MMº Juiz que se expedisse a presente do processo 

que deverá ser julgado na Reunião do Tribunal Popular do Júri, que será 

afixada à Porta do Fórum local, onde funciona este Tribunal. Dado e 

passado nesta cidade e Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso, aos 

dezenove (19) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezoito 

(2018). Eu______(Francieli Mocci Gaiardoni) Gestora Judiciária, o digitei e 

assino.

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL LORETTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000670-84.2018.8.11.0009; REQUERENTE: EZIQUIEL LORETTI DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 19 de 

Junho de 2018 às 13hs00, 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. 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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000369-40.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 9.540,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38, “caput”, da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e 

tutela de urgência, proposta por MARCOS ANTONIO DE SOUSA em 

desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, 

foi promovida no foro incompetente. Não há informações nos autos quanto 

ao local em que ocorreram os fatos tidos como ilícitos. Todavia, a parte 

autora reside no Sítio Boa Esperança, Comunidade Cruzeiro do Sul, em 

Nova Santa Helena/MT, CEP 78.548-000, conforme certidão anexa, e a 

parte ré possui sede à Sepn, 504 Bl A, 0 Lt10, S 210, Brasília, DF, CEP 

70730-521. No particular, há regramento específico constante do art. 4º 

da Lei 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 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. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo.” Portanto, há foro próprio e 

competente para a análise da demanda, consoante o aludido dispositivo 

legal, considerando-se não haver informações nos autos de que o fato, 

em tese ilícito, tivesse ocorrido nesta Comarca, bem como por serem as 

partes residentes e domiciliadas em outras jurisdições. Ademais, no 

respeitante, o Enunciado 89 do FONAJE, a permitir atuação de ofício: 

“ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ).” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, por consequência, 

REVOGO a decisão anterior, CANCELO a audiência de conciliação 

anteriormente designada e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado nº 

89 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 
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julgado, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Considerando-se o reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário. Cumpra-se. Colíder, 12 de abril de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38321 Nr: 3019-10.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE DEOBALD ROCHA, ADILSON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 20 de Setembro de 2018, às 13h30min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38372 Nr: 3070-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES PERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 11 de Outubro de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38373 Nr: 3071-06.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINAE MOREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Intime-se a parte embargada acerca da petição retro.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38374 Nr: 3072-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOREIRA RAMOS, MARIA APARECIDA DA 

SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 11 de Outubro de 2018, às 14h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 3073-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVALDAVEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 25 de Outubro de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38675 Nr: 3373-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE FREITAS, VANILDA CAETANO MANDO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 25 de Outubro de 2018, às 14h30min, para realização de 
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audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20428 Nr: 1563-98.2006.811.0046

 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: LINCON WALACE PEREIRA PROCÓPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROZINO ALVES CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a penhora on line solicitada nos autos.

Intime-se a parte exequente para que tenha ciência do resultado e se 

manifeste solicitando o que entender pertinente.

Caso a penhora on line seja insuficiente deve a parte apresentar bens 

satisfação da obrigação no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem a apresentação de tais bens, desde já fica 

determinada a suspensão da presente execução (artigo 921 do CPC) pelo 

prazo de 01 ano.

Decorrido tal prazo, desde já fica ordenado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38377 Nr: 3075-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ROCHA, ORANDINA ELIAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 25 de Outubro de 2018, às 15h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38376 Nr: 3074-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR FERNANDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Certifique-se a serventia se todos os embargados foram citados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33144 Nr: 1330-62.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

PADRÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:6504

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 105. O executado não trouxe aos autos prova de 

que conseguiu a liminar por meio do mandado de segurança e ainda 

sequer provou que aderiu ao REFIS. Aliás

 Indefiro o pedido de fls. 118 pelo mesmo fundamento pelo qual indeferi o 

pedido de fls. 105, afinal a presente execução não se encontra suspensa.

Defiro a penhora on line solicitada às fls. 119/120.

 Reitero que seja cumprida a decisão de fls. 104.

Determino a citação por edital de Adilson Salapata. Decorrido o prazo do 

edital, autos à DPE tão logo um defensor volte a atuar na comarca para 

que seja apresentada a defesa em nome do executado.

Após serem cumpridas as determinações anteriores o feito deve ser 

encaminhado para a fazenda pública se manifestar acerca do resultado 

da penhora on line.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69618 Nr: 2725-50.2014.811.0046

 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: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S DA SILVA PNEUS - ME, SEBASTIAO 

SIMAO DA SILVA, LEILA MARIA PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311

 Código 69618.

Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno da mídia da 

audiência realizada no dia 10/10/2016.

Após, retornem os autos com ou sem novas alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 19 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39317 Nr: 332-26.2012.811.0046

 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, 

MUNICIPIO DE NOVA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS, FRANCISCO 

SUSSUMI MAKIYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Código 39317.

Vistos.

Abram-se vistas dos autos à Procuradoria do Município de Nova Lacerda, 

para, querendo, impugnar a contestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 19 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38672 Nr: 3370-80.2011.811.0046
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 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: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA, MESSIAS PAULA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38674 Nr: 3372-50.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO DA CRUZ PEREIRA, TAIS MACHADO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38673 Nr: 3371-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALMEIDA DA SILVA, JUSCILETE FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38055 Nr: 2753-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA, JUDITE SOUZA DA 

SILVA NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, ALDO ANTUNES, ROBERTO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, João Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38378 Nr: 3076-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO BASGAL, ZENILDA XAVIER BASGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38660 Nr: 3358-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38661 Nr: 3359-51.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERREIRA DA SILVA, ELSON BATISTA DA 

SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 26889 Nr: 1034-11.2008.811.0046

 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: ROSALINA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para que 

apresente nova planilha de cálculo para expedição de rpv, especificando 

o total do valor dos juros, visto ser esta informação obrigatória para 

inclusão do requisitório no sistema eprecweb do TRF1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 3380-27.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCENA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38676 Nr: 3374-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DA SILVA, ALZIRA DE ASSIS ALMEIDA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38372 Nr: 3070-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES PERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38374 Nr: 3072-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOREIRA RAMOS, MARIA APARECIDA DA 

SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38375 Nr: 3073-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVALDAVEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38675 Nr: 3373-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE FREITAS, VANILDA CAETANO MANDO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38377 Nr: 3075-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ROCHA, ORANDINA ELIAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38172 Nr: 2870-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA ANDREA MIRANDA LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, 

ROBERTO DE TAL, ALDO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38174 Nr: 2872-81.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BENÍCIO DE MACEDO, CLEONICE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, ALDO ANTUNES, ROBERTO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38320 Nr: 3018-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38321 Nr: 3019-10.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE DEOBALD ROCHA, ADILSON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38322 Nr: 3020-92.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, MARIA HELENA DE 

SOUZA FAGIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 38678 Nr: 3376-87.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI CALAU DA SILVA, CICERA PORFIRIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte requerida a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

intimação, 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.: 24748 Nr: 2145-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de 15 dias para cumprimento voluntário da 

obrigação. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para 

requerer o que entender de direito, em 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27696 Nr: 1808-41.2008.811.0046

 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, 

ALISON LUIS BUENO ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A, PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Certifico e dou fé que em razão da não publicação para o advogado das 

partes requeridas Alison e Mônica Impulsiono o feito a fim de intimar os 

mesmos para se manifestarem acerca da avaliação de folhas 121/122, no 

prazo de 10 dias, conforme decisão de folha 103.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1867 Nr: 1172-46.2006.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER LUIZ MAILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Mailho - 

OAB:3047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Dr. 

André Antonio Weschenfelder, OAB/MT 18203/O, parte interessada, 

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.: 36893 Nr: 1592-75.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120345 Nr: 2182-08.2018.811.0046

 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: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos a demanda foi proposta contra o INSS e 

considerando que não existe órgão da procuradoria federal nesta 

comarca deixo de designar audiência de conciliação (CPC art. 334, §4º).

Cite-se o réu, com a remessa dos autos, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para a parte autora.

 Defiro a prioridade na tramitação processual com fulcro no artigo 1.048, 

inciso I do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35497 Nr: 192-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, DANILO IPER DE LIMA, 

IVONETE IPER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 
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OAB:4983

 Vistos.

Intime-se a executada, vez que o imóvel está em seu nome, e seu cônjuge 

acerca da penhora e avaliação.

Defiro o pedido de fls. 171 para que seja expedida certidão de inteiro teor 

para que seja averbada a matrícula do imóvel.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18344 Nr: 2995-89.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o art. 329, I do Código de Processo Civil, RECEBO o 

aditamento a petição inicial.

Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega 

de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso 

o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas processuais 

(CPC art. 701, § 1º).

Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 1.102c).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68194 Nr: 1632-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA, 

WALDIR FRANCISCO GUERRA, ALLAN MELLO GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT - 3.26, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, KATCHA VALESCA DE MACEDO BUZZI - OAB:4.975/SC, 

RICARDO AURY RODRIGUES LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 Vistos.

Deixo de apreciar a petição de fls. 1057, vez que se trata de matéria já 

decidida pelo juízo e agravada por meio A.I. 76282/2014.

 Aliás, a decisão de fls. 1031, cujo conteúdo foi confirmado às fls. 1048, 

deixou claro que o feito seria suspenso até o julgamento final de referido 

agravo de instrumento.

 Ressalto que a petição de fls. 1055 informa que o citado A. I. ainda 

continuava em trâmite em abril de 2017.

 Acessando o site do E. TJMT verifico que o referido agravo teve seu 

acordão disponibilizado em 24/05/2017, desta feita solicito que seja 

oficiado à E. 1ª Câmara Cível solicitando remessa de cópia dos acórdãos 

proferidos.

Junto neste momento o andamento extraído do site do E. TJMT.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68491 Nr: 1882-85.2014.811.0046

 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: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 50% do salário 

mínimo vigente ao tempo de cumprimento da obrigação. Defiro a guarda da 

infante à requerente. Lavre-se o termo de guarda definitiva. Sem 

custas.P.R.I.C.Ciência ao MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70083 Nr: 3050-25.2014.811.0046

 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: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 206 no que se refere ao pedido de fls. 200, letra 

C. Ora, se a petição foi considerada intempestiva significa dizer que ela 

não foi conhecida razão pela qual não há que se falar em litigância de 

má-fé. Adotar a tese do exequente é entender que toda impugnação 

intempestiva se traduz em litigância de má-fé, porém acredito que esta não 

é a finalidade de importante instituto.

Acolho o pedido de fls. 205 e de fls. 206 no que se refere ao pedido de 

fls. 200, letra D, para julgar extinta a obrigação nos termos do artigo 924, 

inciso II do CPC.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Libere-se o valor bloqueado em favor da parte 

exequente.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29902 Nr: 971-49.2009.811.0046

 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: BENEDITO RIBAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Designo a audiência para oitiva da testemunha Genésio Celestino Viana 

para o dia 02/08/2018 às 16:30 horas.

 2. Saem os presentes intimados.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68802 Nr: 2133-06.2014.811.0046

 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: MARLENE BATISTA DE SOUZA

 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:

 Intimar a parte autora para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, com relação as informações trazidas pelo perito às fls. 95.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117779 Nr: 1048-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7074/MT

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o embargado para 

responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, bem 

como intimo as partes da decisão de ref. 05, abaixo transcrita: " Vistos. 1) 

Se no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC), recebo os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo (art. 919 do CPC) com 

relação ao processo de execução que deverá ser apensada. 2) Nos 

termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia. 3) Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do CPC. 4) 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.5) Apense-se este feito ao processo executivo. 6) P. I. C."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103648 Nr: 2505-47.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, revogo os efeitos da tutela antecipada e julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o preenchimento dos 

requisitos necessários para a obtenção dos benefícios 

pretendidos.Custas processuais e honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa por conta da parte autora. Ressalto que tal condenação 

fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113730 Nr: 6865-25.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO FROHLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56.526

 Vistos em correição.

Cumpra-se na íntegra a sentença/despacho/decisão anterior.

Havendo ofícios/cartas precatórias a serem expedidas/devolvidas 

expeça/requisite/devolva com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115786 Nr: 226-54.2018.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAINOLA LALEROSEASERO ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a contestação apresentada, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115855 Nr: 270-73.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a contestação apresentada, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114993 Nr: 7381-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANELLA, FRANCISCO ZANELLA, IVONE 

BOASKEVICZ ZANELA, CLEONICE ZANELLA, ADILCE ZANELLA, INES 

ZANELLA, JACIR ZANELLA, MARCO ANTONIO ARRUDA MENDES, ANNA 

MARIA ZANELLA, PAULO ZANELLA, ROSANA ZANELLA, SERGIO 

ZANELLA, MARILENE ZANELLA, NILSE ROSA ZANELLA, ESTELA MARI 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANELLA, ANA MARIA BARBOSA DE 

OLIVEIRA ZANELLA, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TABACCHI PIRES 

CORRÊA - OAB:16961

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a contestação apresentada, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115127 Nr: 7440-33.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestação no 

pra prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98264 Nr: 95-16.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: AGIL TRANSPORTADORA E LOGISTICIA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE ANDRADE CASTANHO - AGENTE 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS, POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE 

OUTUBRO-MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR - 

OAB:4683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a juntada de informaçõe do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100314 Nr: 1016-72.2017.811.0046

 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: CDFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimaras partes para manifestar-se 

quando o laudo de estudo psicossocial, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84332 Nr: 453-15.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a cota ministerial, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117082 Nr: 778-19.2018.811.0046

 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: ESTEVÃO BARCELOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a contestação apresentada, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115853 Nr: 268-06.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a contestação apresentada, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72101 Nr: 3916-33.2014.811.0046

 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: DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestar-se 

quanto o laudo de estudo psicossocial, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114806 Nr: 7315-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a petição retro, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93671 Nr: 3684-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a correspondência devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116463 Nr: 513-17.2018.811.0046

 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): KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a certidão do Oficial de Justiça, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95298 Nr: 4467-42.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLINA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 
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SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para apresentar 

alegações finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73498 Nr: 505-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON POLETINI, ANA PAULA SOUZA PIOVEZAN 

POLETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a petição retro, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115864 Nr: 278-50.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a contestação apresentada, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110472 Nr: 5468-28.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO JOSÉ DUARTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

quanto a certidão do Sr. Meirinho, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88479 Nr: 1669-11.2016.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS VISSOTTO SOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTOMELKE FILHO 

- OAB:11429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis Vissotto Soler - 

OAB:259027

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se a 

cerca da carta precatória juntada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110557 Nr: 5517-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença provisória exarada em 

ação coletiva apresentado por ALFREDO FELIPPI TOME em face do 

BANCO DO BRASIL S/A todos devidamente qualificados.

 Atento aos autos DETERMINO que a parte autora seja intimada por meio 

de seu advogado constituído mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico – DJE, no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC mediante a apresentação de contracheque, 

extratos bancários, declaração de IRPF ou que proceda com o 

recolhimento das custas processuais;

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento do item 

retro, bem como não havendo recolhimento o processo será extinto sem 

resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81283 Nr: 3623-29.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOMIX – AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBERABÃO IND. E COMÉRCIO DE CALÇADOS 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 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 

manifestar-se quanto a carta precatória devolvida devolvida, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97429 Nr: 5437-42.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar a certa do laudo pericial, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 7075-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CAVALCANTE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

no feito, requerendo o que entender cabivel, dentro do prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 327 de 636



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72629 Nr: 169-41.2015.811.0046

 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, MARIA 

THEREZINHA DE MELLO MARQUES, SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES 

CREVELARO, LUPERCIO CREVELARO, EVENTUAIS INTERESSADOS, 

AGROPECUÁRIA COMARCIAL E INDUSTRIAL CAARAPO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTE DE MACEDO JUNIOR - OAB:336.941, SAMANTA 

FERNANDES PINHEIRO - OAB:316019

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

no feito, requerendo o que entender cabivel, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100695 Nr: 1230-63.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT - 5.222

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestar-se 

quando o laudo pericial apresentado, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96740 Nr: 5141-20.2016.811.0046

 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): LEANDRO DE LIMA, ROBERTO CARLOS DIAS 

SERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

no feito, requerendo o que entender cabivel, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69149 Nr: 2380-84.2014.811.0046

 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: DARCI ZAIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, EDNA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no 

prazo legal. CIENTIFIQUE as partes que estas deverão informar nos autos 

se houve a devida implantação do benefício concedido nos autos. 

Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas 

homenagens.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89633 Nr: 2092-68.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DA SILVA

 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:

 Certifico que a Apelação juntada nos autos é tempestiva, sendo assim 

abro vista dos autos para a parte requerente para contrarrazoar, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100528 Nr: 1148-32.2017.811.0046

 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: US

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQS, WQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação e impugnação apresentada nos autos são 

tempestivas, assim abro vista para a parte autora para que indique quais 

provas pretende produzir, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74857 Nr: 1098-74.2015.811.0046

 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: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARISTIDES DE JESUS 

MOTA - OAB:09856

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerida para se manifestar a 

respeito da liquidação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108193 Nr: 4556-31.2017.811.0046

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME, JOICE 

DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO, MARCIO EDILMAR QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

no feito, requerendo o que entender cabivel, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115127 Nr: 7440-33.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100314 Nr: 1016-72.2017.811.0046

 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: CDFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Isto posto, impulso o feito e para tanto:1)DETERMINO que os presentes 

autos processem-se em segredo de justiça nos termos do art. 189, II, 

CPC;2)DETERMINO que seja certificado nos autos a tempestividade da 

contestação apresentada;3)FACULTO o prazo de 15 (quinze), para que a 

parte autora, por meio da Defensoria Pública desta urbe, apresente 

impugnação à contestação, mediante carga/remessa eletrônica dos 

autos;4)INTIME-SE a parte requerida por meio de seu advogado constituído 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico, para que, caso queira, 

comprove a hipossuficiência de recursos (por meio de contracheque, 

extratos bancários, declaração de IRPF);5)DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial por meio da psicóloga e assistente social 

credenciadas perante este juízo, para que, no prazo de 90 (noventa) dias 

apresente o laudo pericial. Notifiquem-se as “experts”, para quando da 

elaboração do laudo, observaram o disposto no art. 5º e ss. da Lei n.º 

12.318/10;6)DEFIRO o desconto em folha de pagamento da importância da 

prestação alimentícia já fixada nos autos. Oficie-se a instituição 

empregadora do requerido fornecida nos autos e em caso negativo, 

intime-se a parte autora para fornecê-la, para que, os valores a título de 

pensão alimentícia sejam descontados mediante folha de pagamento e, 

posteriormente depositados na conta bancária apontada pela 

representante legal da parte requerente, devendo o desconto ocorrer a 

partir da primeira remuneração posterior do requerido, a contar do 

protocolo do ofício sob pena de incorrer em crime de desobediência ou 

prevaricação [art. 529, §1º, CPC]. Consigo que deverá a instituição 

empregadora informar nos autos o cumprimento da presente 

determinação;7)Após a apresentação de impugnação ou o decurso do 

prazo para tanto, certifique-se e intimem-se as partes para que no prazo 

comum de 05 (cinco) dias informem se tem interesse na produção de 

provas.8)Notifique-se o MP.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 05 de 

dezembro de 2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-86.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

8010502-86.2010.8.11.0046; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, o impulsionamento realizado no ID 

9475685 intimando o reclamante para se manifestar quanto ao deposito 

efetuado pela reclamada foi equivocado, fato este, que induziu numa 

sequencia de erros. Explico: o Oficio juntado no ID 9326344 não se trata 

de um deposito espontâneo da requerida, ao contrario, é decorrente de 

bloqueio judicial BACENJUD efetuado consoante minuta juntada ao ID 

5397549. Dessa feita, o impulsionamento deveria ter sido no sentido de 

intimar a reclamada para que no prazo legal, manifestasse acerca da 

penhora. Assim sendo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte executada para que, no prazo de 10(dez) dias se manifeste acerca 

do valor penhorado via BACENJUD. COMODORO, 20 de abril 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: 8010058-09.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELIEZIO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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 COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010058-09.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 16.370,14; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Assim sendo, por determinação 

do MM Juiz de Direito Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, 

impulsiono os autos para intimar a parte recorrida, para querendo, 

apresentar as contrarrazões, no prazo legal. COMODORO, 19 de abril 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: 8010075-45.2017.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

IMAR PERSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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 COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010075-45.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 13.590,99; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Assim sendo, por determinação 

do MM Juiz de Direito Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, 

impulsiono os autos para intimar a parte recorrida para que, querendo, 

apresente as contrarrazões. COMODORO, 20 de abril 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: 1000212-87.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Intempestividade Processo: 

1000212-87.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 6.197,29; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONSÓRCIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto intempestivamente. Certifico que a sentença proferida nos 

autos transitou em julgado, razão pela qual, impulsiono os autos para 

intimar a reclamante, na pessoa do seu patrono, para que, manifeste-se 

no feito, no prazo de 10(dez) dias, requerendo o que entender de direito. 

COMODORO, 20 de abril 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): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22918 Nr: 426-47.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON DE OLIVEIRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA ANDRÉA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Certifico que, o advogado da parte requerente fez carga dos autos em 

16/03/2018 e não devolveu até a presente data, extrapolando, assim, o 

prazo determinado no Art. 107, inciso II do CPC. Certifico ainda a 

reincidencia deste ato. Assim sendo, por determinação do MM Juiz de 

Direito Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, impulsiono os autos 

com a finalidade de intima-la para que devolva os autos nesta Secretária 

no prazo 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000504-49.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 5.065,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALDEIR PEREIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por VALDEIR PEREIRA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. A petição inicial veio 

acompanhada de documentos. Em seguida determinou-se ao requerente a 

emenda da inicial com a juntada de pedido administrativo (ID 12643225), 

sobrevindo manifestação de ID 12752602, na qual o autor pugna pela 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Diante do pedido de desistência formulado pela 

requerente e da ausência de citação da parte requerida, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta e sem maiores delongas, homologo a desistência da ação e, 

por consequência julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. 

Sem custas. Sem honorários advocatícios, vez que a parte requerida não 

ingressou na lide. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 19 de abril de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BORTOLINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIS REGINA DANIELI OAB - SC27847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BORTOLINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIS REGINA DANIELI OAB - SC27847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 
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depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25225 Nr: 1616-22.2008.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELMIRA ROSA DE SOUZA, SIDNEY DE 

SOUZA SOARES, MARILZA LIMA SOARES, MARISVALDA LINA DA 

SILVA, JOSÉ ANTÔNIO SOARES, MARIA LINA PEDROSO, VALTER 

ANTONIO SOARES, MANOEL MESSIAS SOARES, MARIA APARECIDA DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDETE MACEDO BRAGA, JOAQUIM DE 

FRANÇA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, CELSO TERUYA, 

ARLETE BAGANI LIRA, DEVALDO DA SILVA GREGOLETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

de usucapião movida pelo Espólio de Elmira Rosa de Souza, representado 

pelo inventariante Sidney de Souza Soares em face de em desfavor do 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, e, consequentemente, 

DECLARO pertencer-lhes o domínio, dos Lotes descritos na petição inicial, 

pela prescrição aquisitiva, o que faço com resolução do mérito, nos 

termos do Art. 487, I, do CPC.Deverá a presente sentença servir de título 

para a nova matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 

de Jaciara/MT, município e Comarca onde se encontra encravado.O 

mandado deverá conter a completa descrição do perímetro do imóvel, a 

data do trânsito em julgado desta sentença e a completa qualificação dos 

autores.Custas a cargo do réu.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da sentença no CRI local e após arquive-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Sentença publicada em 

audiência. Saindo as partes intimadas para efeitos recursais.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nada mais.Às providências.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48296 Nr: 3590-89.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE VALMIR 

LUIZ GUEDES, DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, HUGO JORDÃO 

FURLAN, VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 Vistos e examinados.

JOSÉ CARLOS SANCHES, opôs embargos declaratórios, em face da 

sentença de fls. 380/382, argumentando a existência de omissão.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Em que pese o manejo da peça recursal (fls. 453/456), não resta 

configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC.

Por amor ao debate, é de se dizer que os embargos declaratórios não 

servem ao fim pretendido.

Na verdade, pretende o embargante a obtenção de novo pronunciamento, 

rediscutindo questão já apreciada e decidida, objetivando modificar o 

decisum a seu favor, o que não é admissível.

Ora, a decisão observou a situação verificada nos autos – prova 

documental e oral; esta última estabelecida de comum acordo pelas partes.

Aliás, imperioso mencionar que a confição ficta da parte não induz, por si 

só, a procedência da ação, devendo o juiz aferir os demais elementos de 

prova, o que feito nos presentes autos.

Ademais, como é sabido, a magistrada não precisa rebater 

expressamente todos os argumentos e raciocínios expendidos pela parte, 

desde que motive sua decisão observando o princípio constitucional 

consagrado no Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, para não violar o 

princípio do devido processo legal.

Desta feita, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos (fls. 461) e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC.

Deve, assim, permanecer a sentença (fls. 380/382) tal como foi lançada.

Certifique-se acerca da intimação das partes recorridas para 

apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação.

Decorrido o prazo, com ou sem as referidas contrarrazões, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação 

do recurso interposto.

Publique-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92626 Nr: 2670-08.2017.811.0010

 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: GDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos c/c pedido de tutela antecipada, 

proposta por Gisele da Silva Mari em face de Rudiberto Mari, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Relato do necessário.

Fundamento e decido.

Diante do acordo entabulado entre as parte na presente solenidade, o 

presente feito merece ser extinto.

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença os termos do acordo em audiência, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Isentos de custas e despesas processuais, eis que as partes são 

beneficiárias da Justiça Gratuita.

Sentença publicada em audiência. Diante da renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Saem as partes intimadas. Às 

providências. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora (advogados constituídos 

às fls. 295/297), para no prazo legal, indicar nos autos os dados 

necessários (conta, agência, banco, favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para 

efetivo levantamento dos valores penhorados/depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93784 Nr: 3220-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETES CATARINA DE SÁ, ANTONIO LISBOA DE SÁ, 

MESSIAS DE SÁ, MANOEL CATARINO DE SÁ SOBRINHO, JUCILENE 

CANDIDO DE OLIVEIRA LISBOA DE SÁ, MIRTES VENÂNCIO GOMES DE 

SÁ, VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA, MARIELLE DE SÁ, ANDERSON 

RODRIGO DE SÁ, TEREZINHA LOURDES MACARIN DE SÁ, OSCAR 

ROMERO FERNANDES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a venda da motocicleta já foi autorizada na Ref. 42 e 

que a inventariante comprovou a venda do referido bem, defiro o pedido 

constante na Ref. 46, determinando a expedição do Alvará pretendido, 

autorizando a requerente a efetuar a transferência de domínio da 

motocicleta Honda CG/150, FAN ESDI, ANO/MODELO 2010/2011, junto ao 

órgão do DETRAN desta cidade.

Expeça-se o alvará.

Após, a inventariante terá o prazo de 15 dias para comprovar o 

recolhimento das custas de ingresso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 19 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107924 Nr: 10655-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAC, BLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de 

Rondonópolis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a): Requerido(a): Flávio da Silva Cardoso, Cpf: 

00275559173, Rg: 1455106-3 SSP MT Filiação: João Batista Lourenço 

Cardoso e Elizabete da Silva Cardoso, data de nascimento: 04/10/1983, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, casado(a), trabalhador rural, 

Endereço: Rua Moema, Bairro: Vila Planalto, Cidade: Jaciara-MT,

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108157 Nr: 298-52.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDST, JSDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEIR FAUSTINO TEIXEIRA, Cpf: 

85142378187, Rg: 1205377/5, Filiação: Valdenor Gonçalves Teixeira e 

Alzira Faustino Teixeira, data de nascimento: 24/10/1979, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 9215-4975. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 463,69 (Quatrocentos e sessenta 

e tres reais e sessenta e nove centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: JUAN FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA, menor 

impúbere, representado neste ato por sua genitora, a Sr.ª JAIZE SILVA 

DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG nº 2082649-4 

SSP/MT e CPF n° 031.407.111-31, residente e domiciliada na Rua Nove, nº 

20, Jardim Clementina em Jaciara-MT, vem através da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Defensor 

Público infrafirmado, constituído na forma do art. 128, XI, da Lei 

Complementar Federal no 80/94, bem como arts. 185 e 186 do CPC, 

Intentar o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS em 

desfavor de VALDEIR FAUSTINO TEIXEIRA, brasileiro, portador do RG e 

CPF de nº desconhecidos, Atualmente em lugar incerto e não sabido, 

(requer desde já a complementação dos dados, nos termos do artigo 319, 

§ 1° a 3°, do CPC), pelos motivos fáticos seguintes passam a expor: DOS 

FATOS. Conforme pode ser constatado pela homologação do acordo 

realizado em audiência no processo de código 32427 da 3ª Vara da 

Comarca de Jaciara-MT, o executado assumiu a obrigação de pagar ao 

exequente, a título de pensão alimentícia, o valor de R$ 150,00 ( cento e 

cinquenta reais). O executado deixou de cumprir o acordado, 

encontrando-se inadimplente nos meses de outubro à dezembro de 2017. 

Vale ressaltar que, diante da impossibilidade de acordo com o executado, 

demonstrando o flagrante desrespeito, tanto com seu filho quanto com a 

justiça, não resta ao exequente alternativa, senão propor a presente 

execução de alimentos cobrando a importância de R$ 463,69 

(quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), 

referente às prestações não pagas na totalidade dos meses de outubro à 

dezembro de 2017. DOS PEDIDOS. requer: A. Sejam concedidos ao 

requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 

99, §3º do Código de Processo Civil; B. A complementação dos dados das 

partes, se necessário, nos termos do artigo 319 do CPC; C. A citação do 

executado no endereço indicado, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito apurado ou justifique a impossibilidade de 

efetuá-lo sob pena de prisão de 1 (um) a 3 (três) meses em regime 

fechado, nos termos do art. 528, §§ 3º, 4º, 5º e 7º do Código de Processo 

Civil; D. Caso o executado, em 3 (três) dias, não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, requer seja protestado o pronunciamento judicial, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no art. 528, §1° do Código de Processo Civil, 

bem como, em caso de não pagamento do débito alimentar, requer a 

inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos 

do art. 782, §3° do Código de Processo Civil; E. Ainda, em caso de não 

pagamento do débito alimentar, requer a expedição de certidão ao cartório 

de registro de imóveis e ao DETRAN, informando que recai ação de 

execução de alimentos sobre o executado, para fins de averbação no 

registro de imóveis e veículos, nos termos do art. 792, II do Código de 

Processo civil; F. Em caso de não pagamento do débito alimentar, requer 

sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para apuração de 

crime de abandono material; G. A condenação do executado nas custas 

processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, 

requerendo o seu pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO, Protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos em direito. Dá-se à causa o valor de R$ 463,69 (quatrocentos e 

sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). Termos em que, Pede 

Deferimento. Jaciara - MT, 16 de janeiro de 2018. DENIS THOMAZ 

RODRIGUES-DEFENSOR PÚBLICO

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que restou infrutífera a 

citação do requerido nos endereços constantes dos autos, defiro a 

citação por edital, nos termos do despacho inicial.Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para o edital.Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio 

como curador especial, a Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, 
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do NCPC e Parágrafo único, devendo ser esta intimada a apresentar as 

respectivas defesas.Após, vista a parte autora.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 13 de 

abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 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, Mirian Roza de Melo, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Jaciara, 19 de abril de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111199 Nr: 1721-47.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR LEITE FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 1471-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Maciel Sebastião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO para declarar extinto o 

condomínio existente entre MARLENE MACIEL SEBASTIÃO e ANTÔNIO 

MACEDO, no imóvel situado na Rua Baituva, n. 1030, medindo 630 m2, 

matriculado no CRI de Jaciara, sob n. 8.196, e determinar a venda do bem 

em leilão ou método menos oneroso, por acordo das partes, com prévia 

avaliação judicial a ser realizada em liquidação de sentença.Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa.Transitada em julgado, expeça-se mandado 

de avaliação do imóvel, a ser cumprido por Oficial de Justiça.Da avaliação 

do imóvel deverão se manifestar as partes.Precluso o prazo para 

manifestação, voltem-me conclusos para deliberação acerca da 

designação da data para realização da hasta pública ou venda direta do 

bem.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 20 de abril de 2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 2562-42.2018.811.0010

 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: FANAVIA DOS SANTOS FUCUTA KOTARO, WILSON 

DOS SANTOS, GABRIEL MORAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOILA JORDANA PEREIRA - 

OAB:21780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O arrolamento é forma simplificada de inventário-partilha, através da 

redução e simplificação de atos procedimentais.

O critério para admissão do arrolamento sumaríssimo no atual código é de 

que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 (mil) 

salários-mínimos, pouco importando que existam incapazes interessados 

no inventário ou que os herdeiros não estejam de acordo com a partilha 

apresentada pelo inventariante.

Analisando-se a via eleita, constata-se que o pedido inicial foi formulado 

nos termos do procedimento previsto no Art. 664 do NCPC, que trata do 

arrolamento sumaríssimo de bens dos espólios.

Destaca-se que a adoção do rito do arrolamento sumaríssimo é de 

natureza cogente.

Nesse sentido, desfilam dos denodados Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Arrolamento Sumaríssimo. Cabe arrolamento sumaríssimo quando o valor 

dos bens do espólio for igual ou inferior a mil salários mínimos. O 

arrolamento sumaríssimo pode ser realizado ainda que exista interesse de 

incapazes, desde que haja a concordância das partes e do Ministério 

Público (art. 665, CPC). O que interessa para que caiba o arrolamento de 

que trata o art. 664, CPC, é o valor dos bens do espólio. Nenhuma 

influência tem o valor da herança. O que interessa é o valor dos bens do 

espólio. Pouco importa que existam incapazes interessados no inventário 

ou que os herdeiros não estejam de acordo com a partilha apresentada 

pelo inventariante. O arrolamento sumaríssimo é obrigatório.” (Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 757).

Diante da certidão de óbito anexada, DECLARO aberto o inventário dos 

bens deixados pelo falecimento de ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, pelo 

rito sumaríssimo do arrolamento, e nomeio inventariante FANÁVIA DOS 

SANTOS FUCUTA KOTARO, independentemente da subscrição de termo e 

de prestação de compromisso legal, ficando, todavia, cientificada de que 

deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram 

confiadas (NCPC, Art. 660).

Intime-se a para que junte aos autos prova de quitação dos tributos 

relativos aos bens dos espólios e suas rendas, na inteligência do Art. §5º, 

do Art. 664, do NCPC, havendo de ser observado o §4º do mesmo artigo.

Atenta que as partes envolvidas na inventariança são maiores e capazes, 

desnecessária vista ao MPE.

Após, tornem os autos conclusos para outras deliberações.

Às providências.

Jaciara - MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2039-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZANGELA MERISSE SOFIATI DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Traga o exequente, em 15 (quinze) dias, a atualização do débito 

exequendo para viabilizar a relização do Bacenjud.

Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82346 Nr: 3397-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROGLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado- SICREDI VALE DO CERRADO, em desfavor de Devair Roglin, 

devidamente qualificados nos autos.

Deferida a liminar de Busca e Apreensão, esta não se efetivou em razão 

do bem não ter sido localizado.

Diante da não localização do bem, foi determinada a intimação do autor 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre eventual conversão da 

presente Ação de Busca e Apreensão em Ação executiva, nos termos do 

artigo 4º do Decreto Lei nº 911/69.

 O autor em petição de ref. 46, requereu seja expedido ofício ao 

Departamento competente, ordenando a restrição à circulação e 

autorizando o recolhimento do caminhão pelas forças policiais, se 

necessário, com imediata comunicação a Cooperativa autora.

Assim, atendendo ao pedido de ref.46, DETERMINO a restrição imediata, 

registrando-se o impedimento de circulação do veículo.

Proceda-se a inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema 

RENAJUD, a teor do disposto no art. 9º do DL 911/1969.

Após, manifeste-se o autor, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEO SILVA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000660-37.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: AMADEO SILVA DE CARVALHO Parte Ré: RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por AMADEO 

SILVA DE CARVALHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA S/A, partes devidamente qualificadas. Alega a autora que 

é proprietária de um imóvel residencial cuja Unidade Consumidora está 

inscrita sob o n.º 6/1308564-2 e, que em 23/11/2017, a requerida 

inspecionou seu medidor imputando ao demandante irregularidade no 

consumo de energia no período entre 02/2015 e 11/2017 e aplicando-lhe 

multa na fatura do mês de 01/2018 no valor de R$ 9.956,27 (dez mil 

novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) com 

vencimento em 30/03/2018. Prossegue afirmando que a cobrança é 

abusiva, e que anteriormente apresentou recurso pela via administrativa, 

porém, sem sucesso, razão pela qual pleiteia, em sede de tutela de 

urgência antecipada, que a ré suspenda a cobrança da referida fatura, 

bem como, se abstenha de incluir seus dados junto aos órgãos protetivos 

de crédito até que se discuta o mérito da presente ação, qual seja, a 

inexistência do débito. Fora determinada que a requerente emendasse à 

inicial o valor correto à causa (ID 12728093), sobrevindo a manifestação 

de ID 12789300, onde o requerente, na oportunidade, corrige o valor do 

débito posto na exordial. Vieram os autos conclusos. É, em suma, o relato 

do necessário. Passo a fundamentar e a decidir. I – Do pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, 

“caput” e § 3º), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” Pois 

bem. Os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do 

direito invocado, pois evidenciam, primeiramente, a relação entre as 

partes, além da cobrança do débito discriminado como “Consumo em kWh 

Recuperado” na fatura de fl. 40, bem como, imposição do débito sobre os 

03 (três) maiores consumos da parte autora (Carta ao cliente - fls. 37/38). 

Outrossim, é vedado à concessionária suspender o fornecimento de 

energia em razão da cobrança de débitos pretéritos. Sobre o assunto, é o 

entendimento do E. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - DISCUSSÃO 

EM JUÍZO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os 

requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela 

parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da 

alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a 

liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado 

os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por 

estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, este 

deve ser desprovido. “[...] 2. Não é lícito à concessionária interromper o 

serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 

24/09/2015) [...]”.(AI 130273/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016). Negritei. Há também urgência 

no pedido. Há perigo de dano, consoante se observa, o autor pode estar 

na eminência de ter o fornecimento de energia elétrica suspenso devido 

ao débito pela, em tese, recuperação de consumo, equivalente ao 

montante de R$ 9.956,27 (nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e sete centavos). Ainda, considerando o fato de ser a energia 

elétrica bem essencial à vida moderna, tanto que seu fornecimento está 

sujeito à continuidade, estão plenamente caracterizadas as figuras da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. É o que já se posicionou o E.TJMT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - Ação Obrigação de Fazer – RESTABELECIMENTO dO 

fornecimento de energia elétrica – FATURAS DESPROPORCIONAIS À 

MÉDIA DE CONSUMO – DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE – PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – RECURSO 

DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica não pode interromper 

o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão judicial. A existência de erro no medidor deve ser analisada sob 

o crivo do contraditório e da ampla defesa. O fornecimento de energia 
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elétrica é serviço de natureza essencial, razão pela qual as empresas 

concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e contínuos (CDC, art. 22).” (AI 39520/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 03/11/2014). 

Destaquei. Logo, diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência 

de natureza antecipada, para determinar que a requerida suspenda da 

cobrança da fatura referente ao mês de 01/2018 da unidade consumidora 

6/1308564-2, no valor de R$ 9.956,27 (nove mil novecentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e sete centavos) com vencimento para 30/03/2018, bem 

como, se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes referente ao débito discutido nestes autos, até ulterior 

decisão de mérito. Para o caso de descumprimento da decisão fixo multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais) (artigo 297, CPC). De se destacar que não 

se trata de medida irreversível e, após o contraditório, se modificado o 

panorama atual, a tutela provisória de urgência poderá ser revogada (§3º, 

artigo 300, CPC). II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial e sua 

emenda (ID 12789300). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência 

conciliatória. Cite-se o réu, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, 

havendo de ser observado, se for o caso, o inciso II e o § 1º do artigo 

335, ambos do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 20 de 

abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000502-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLETE ELIAS DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000502-79.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 678,40; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte Ré: EXECUTADO: 

MARLETE ELIAS DA SILVA SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, em face de 

Marlete Elias da Silva Santos, ambos devidamente qualificados nos autos. 

A parte exequente informa a quitação do débito por parte do executado (ID 

12729966 e 12729972), requerendo, assim, a extinção do feito. É o relato 

do necessário. Fundamento e Decido. Diante da quitação do débito 

exequendo, a extinção é medida que se impõe. Ante o exposto e, por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

JACIARA, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000504-49.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 5.065,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALDEIR PEREIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por VALDEIR PEREIRA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. A petição inicial veio 

acompanhada de documentos. Em seguida determinou-se ao requerente a 

emenda da inicial com a juntada de pedido administrativo (ID 12643225), 

sobrevindo manifestação de ID 12752602, na qual o autor pugna pela 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Diante do pedido de desistência formulado pela 

requerente e da ausência de citação da parte requerida, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta e sem maiores delongas, homologo a desistência da ação e, 

por consequência julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. 

Sem custas. Sem honorários advocatícios, vez que a parte requerida não 

ingressou na lide. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 19 de abril de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000603-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIES FLORENCIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000603-19.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 1.609,45; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte Ré: EXECUTADO: 

ELIES FLORENCIO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução 

Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, em face de Elies Florencio 

da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte exequente 

informa a quitação do débito por parte do executado (ID 12830350 e 

12830354), requerendo, assim, a extinção do feito. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Diante da quitação do débito 

exequendo, a extinção é medida que se impõe. Ante o exposto e, por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

JACIARA, 20 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PAULA CRISTINA MARTINS CRAVEIRO (EXECUTADO)

ANDERSON CHRISTIAN ESTEVES COSTA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, verifico que o banco exequente não encartou o 

comprovante do recolhimento das guias de pagamento das custas judiciais 

e taxa judiciária. Assim, intime-se o exequente na pessoa de seu (s) 

advogado (s) para, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, recolhendo as custas 

processuais e taxa judiciária devidamente vinculadas ao presente feito, 

sob pena de indeferimento da inicial. Escoado o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se Jaciara-MT, 20 de abril 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandado de 

Busca e Apreensão. Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente 

mandado, após várias diligências e formalidades legais, não logrei êxito em 

proceder a busca e apreensão do veículo marca Citroen, modelo C4 GLX 

1.6 16V 4p, cor preta, ano 2.010, placas HIG-1242, em razão de não 

encontrá-lo. Em contato com o requerido WATALA NUNES DE LIMA, 

celular 99908-0611, atualmente residente na Rua Begonha, nº-1.148, este 

informou que vendeu o referido veículo para uma pessoa que reside na 

cidade de Uberlândia ou Uberaba-MG. Negou-se de informar o nome da 

pessoa e seu endereço. Assim devolvo o presente, aguardando se 

necessário novas determinações. JACIARA/MT, 13 de abril de 2018. 

ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO Oficial de Justiça SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo irregularidades na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora embora tenha 

distribuído a demanda nesta comarca de Jaciara-MT, aponta no preâmbulo 

da peça de ingresso como residente na comarca de Juscimeira-MT. Noutra 

banda, alega indeferimento do benefício na via administrativa, o que, 

porém, não restou totalmente comprovado, pois, os IDs. 12782027 e 

12782054, apontam que não houve cumprimento das exigências por parte 

postulante na não apresentação dos documentos requeridos pela 

autarquia. Portanto, intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

para, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial 

e esclarecer os pontos contraditórios, no caso, do fiel endereço da parte, 

bem como, juntar o indeferimento administrativo do benefício, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § único, do 

CPC). Cumpra-se. Jaciara-MT, 19 de abril de 2018. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDERSON JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

VISTOS ETC., Considerando o pedido administrativo protocolado pelo autor 

junto à seguradora em 18/04/2018 para pagamento do seguro DPVAT (Id. 

12783130), SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

ou até a juntada da resposta da seguradora quanto à pretensão do 

segurado. Escoado o prazo, intime-se o autor por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que de direito. 

Nada postulado, certifique-se. Intime-se. Cumpra-se Jaciara/MT, 19 de abril 

de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1000682-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR GABRAL XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, verifico que o autor não encartou o comprovante 

de recolhimento das guias de pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, não indicou o valor da pretensão a título de danos 

extrapatrimoniais, bem como, ofertou à causa valor inadequado. Assim, 

intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado para, na forma do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, EMENDAR a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, recolhendo as custas processuais e taxa judiciária 

devidamente vinculadas ao autos, indique o valor pretendido a título de 

indenização por danos morais, assim como, retifique o valor ofertado à 

causa, nos termos do artigo 291 e ss do Estatuto Processual, sob pena de 

indeferimento da inicial. Escoado o prazo, certifique-se. Cumpra-se 

Jaciara-MT, 19 de abril de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11030 Nr: 1568-73.2002.811.0010

 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: WALDEIR EUFLASINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14301/GO, 

RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, TEREZINHA 

URANY DE CASTRO - OAB:2.725/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007, MARIEL MARQUES 

OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 Processo nº. 1568-73.2002.811.0010

Código: 11030

Exequente: Waldeir Euflasino de Paula

 Executado: Banco Bradesco S/A

VISTOS ETC,

Waldeir Euflasino de Paula manejou Cumprimento de Sentença em 

Condenação de Honorários Advocatícios em face do Banco Bradesco 

S/A.

O executado comprovou o pagamento da verba honorária às fls. 489/490, 

pugnando pela extinção do feito.

O exequente à fl. 488 concordou com o valor depositado, requerendo, 
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ainda, a expedição de ofício ao Detran-MT para o fim do cumprimento da 

sentença proferida nos autos, bem como, indicando conta o banco para 

depósito à fl. 494.

Alvará Judicial de Levantamento expedido às fls. 495/496.

Ofício expedido e recebido pelo Detran/MT (fl. 497).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, observo que a parte executada comprovou o 

pagamento da verba honorária às fls. 489/490.

Noutra banda, o exequente concorda com os valores depositados nos 

autos.

O órgão de trânsito estadual foi devidamente oficiado de todo o teor da 

sentença exarada, bem como, para o seu fiel cumprimento.

Com efeito, o feito atingiu sua pretensão almejada, portanto, a extinção é 

medida que se impõe.

Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 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 arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se, desapense-se do feito principal e, em 

seguida, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 19 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9052 Nr: 1215-67.2001.811.0010

 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: SOL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA TEIXEIRA 

FERNANDES - OAB:12079, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632, 

RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA - OAB:10043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE S SANTOS NETO - OAB:5765-E, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO 

DE SIQUEIRA - OAB:9.259, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.REVOGO a liminar de fls. 295/296.CONDENO a embargante em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa e em favor do embargado, nos termos dos artigos 80, 

inciso I, e 81, caput, ambos do CPC..Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 18 de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 5382 Nr: 981-56.1999.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, ANATALÍCIO VILAMAIOR - OAB:5172/MT, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 Processo nº. 2003/393

 Código 5382

Requerente: Banco Bradesco S/A.

Requerida: Trans Rodar Transportes Ltda.

VISTOS ETC,

Decisão nos autos dos Embargos de Terceiro em apenso, processo de n° 

1568-73.2002.811.0010, Código 11030.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jacira-MT, 19 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46635 Nr: 1673-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos advogados da parte 

exequente para no prazo de cinco dias manifestarem-se acerca das 

correspondências devolvidas de folhas 133v, e juntada de mandado 

devolvido sem cumprimento de folhas 134/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102281 Nr: 7189-26.2017.811.0010

 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: MONICA ALVES DE MELO BABILONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de 

ref. 37. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão encaminhados 

ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106839 Nr: 9511-19.2017.811.0010

 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: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da motocicleta “Marca: HONDA, Modelo: Fortaz FM TRX 420, 

Ano: 2015/2015, Cor: VERMELHA, Motor: nº TE43E=F00243, CHASSI : 

9C2TE4300FR002043” 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, 

poderá 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 
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pela Lei 10.931/04. (...). Jaciara, 18 de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 1340-10.2016.811.0010

 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: MATILDE MARTELLI CALCAGNOTTO – EPP, MATILDE 

MARTELLI CALCAGNOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELIANE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT, HUGO 

ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16.285/MT

 Processo nº. 1340-10.2016.811.0010

Código nº. 77633

Exequente: Matilde Martelli Calcanhoto - Epp

Executado: Banco Cooperativo Sicredi S/A

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.

Após, 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 oferecidos pelo exequente, 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.

Nada postulado pela exequente, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72100 Nr: 12583-82.2015.811.0010

 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: FABIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772, JOÃO AUGUSTO SOUSA 

MUNIZ - OAB:

 Processo nº12583-82.2015.811.0010

Código nº 72100

Requerente: Fabio Alves de Souza

Requerido: Luizacred S. A. Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento.

 VISTOS ETC,

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.

A parte requerida efetuou pagamentoespontâneo da condenação (ref. 17 

e 30).

No entanto, o requerente discorda dos valores depositados, apontando 

diferença a menor da monta de R$ 2.128.73 (dois mil cento e vinte e oito 

reais e setenta e três centavos), conforme petição de ref. 32.

Destarte, 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 ref. 32, 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, impugnação ao 

cumprimento de sentença por parte da devedora, certifique-se e intime-se 

a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização 

do débito, ou, no caso de depósito pela devedora, ao exequente para, em 

igual prazo, requerer o que entender de direito, vindos os autos conclusos 

para ulterior deliberação.

Defiro o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos 

na forma postulada à ref. 32.

Expeça-se o competente Alvará Judicial de Levantamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 48428 Nr: 74-27.2012.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUCIO LOPES SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração manejados por Claucio Lopes Simão 

aventando que a Sentença proferida nos autos padece de vícios de 

omissão, uma vez que em sede de alegações finais arguiu a preliminar de 

extinção da punibilidade em decorrência da prescrição e o Magistrado que 

me antecedeu na Vara Julgou o feito sem a apreciação da aludida 

preliminar (fls. 87/88).

O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu 

provimento (fls. 94/95).

É o breve relatório.

Sem maiores delongas, verifico que direito assiste ao embargante, uma 

vez que o crime de ameaça é apenado com pena máxima de 06 (seis) 

meses de detenção, sendo a denúncia recebida em 26.09.2012 (fls. 

42/43) e a Sentença publicada em 16.08.2016 (fls. 81/85), portanto, há 

mais de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição (art. 

117, inc. I e IV, do CP), razão pela qual o reconhecimento da prescrição e, 

por consequência, a extinção da punibilidade do réu é medida que se 

impõe, nos termos do artigo 109, inc. VI e artigo 107, inc. IV, 1ª figura, 

ambos do Código Penal.

Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO 

para fins suprir a omissão apontada na Sentença e, por consequência, 

PRONUNCIAR e DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva estatal e, 

ainda, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLAUCIO LOPES SIMÃO, com 

fulcro no artigo 109, inc. VI e artigo 107, inc. IV, 1ª figura, ambos do 

Código Penal.

Sem custas judiciais.

Decorrido o trânsito em julgado, após sua certificação, arquive-se.

Publique-se; intimem-se, Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010193-03.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VENANCIO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E PRESTADORES 

SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO LOURENCO - 

COOPERTRANSVALE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010193-03.2015.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[ESPÉCIES DE 

CONTRATOS, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: AGNALDO VENANCIO ROCHA Parte Ré: EXECUTADO: 

COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E PRESTADORES 

SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO LOURENCO - 

COOPERTRANSVALE Vistos Em vista do acordo realizado entre as partes 

nos autos de embargos à execução n. 1000519-52.2017.8.11.0010, 

procedo a baixa na restrição anteriormente conferida ao veículo automotor 

de propriedade do embargante – id. 4331410, conforme requerido. Int., 

inclusive o embargante. Após, tornem conclusos para as buscas. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-02.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILIDIA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar o polo passivo para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da petição e docs de IDs n. 12831985, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAINE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634 Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária-Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-86.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUEU DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010645-86.2010.8.11.0010; Valor causa: R$ 355,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VERAO 

MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

ISAQUEU DE OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos. Em respeito ao Princípio do 

Contraditório e, com base nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, intime-se a 

parte exequente a se manifestar sobre a ocorrência de prescrição da 

pretensão executória no presente caso. Conforme pacificado pelo e. STJ, 

transação devidamente homologada em juízo equipara-se ao julgamento de 

mérito da lide e tem valor de sentença, configurando título executivo 

judicial. Outrossim, no entendimento do Pretório Excelso enunciado na 

Súmula 150/STJ o prazo prescricional para a execução de tais títulos é o 

mesmo lapso de prescrição da ação originária. Nesse passo, sabendo que 

o prazo para execução da nota promissória (título que fundamenta a 

execução originária no presente caso) é de três anos e o presente 

cumprimento de julgado foi promovido passado tempo bem maior que este, 

há aparente prescrição. Int. Decorrido o prazo com ou sem resposta, 

tornem conclusos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000975-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000975-02.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO Parte Ré: EXECUTADO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Seja corrigida autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CARTOES SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000106-39.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CARTÃO 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBSON 

DA SILVA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE 
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CARTOES SICREDI LTDA Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO BARBOSA LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000714-03.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 47.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PLANOS 

DE SAÚDE, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDMUNDO BARBOSA 

LOCATELLI Parte Ré: REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - 

COOPERATIVA CENTRAL Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Intime-se a parte reclamante a 

adequar o valor da causa, que para o caso deve ser a soma da dívida que 

se quer declarar inexistente e o valor pleiteado a título de reparação por 

danos morais porventura sofridos, atentando-se ao teto do JEC. 5. 

Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000719-25.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 19.176,96; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ISAIAS MOREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001162-10.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.799,69; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001065-10.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-54.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000159-54.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 32.350,92; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BEATRIZ DIAS FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Indiscutível a fixação de astreintes no 

caso, tendo em vista o transito em julgado da sentença que as instituiu. 

Também, é indiscutível que a incidência da multa somente ocorre após o 

decurso do prazo assinado para o cumprimento voluntário da obrigação. 

Contudo, em que pese as alegações da parte exequente e as mudanças 

apresentadas pelo vigente Código de Processo Civil, é certo que o 

entendimento ainda dominante é o de que, nos termos da Súmula 410 do 

STJ, a prévia intimação pessoal do devedor é condição de executividade 

da multa cominatória. Destaca-se julgado pertinente de caso semelhante: 

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Consoante se infere dos 

autos, a sentença do processo de conhecimento determinou o 

restabelecimento dos serviços de telefonia, sob pena de incidência de 

multa por descumprimento da obrigação de fazer (fl. 62), no valor de R$ 

100,00 (...). Houve interposição de recurso pela requerida, que restou 

desprovido, sendo as partes intimadas da decisão por nota de expediente, 

em 03/02/2015 (fl. 94), tendo transitado em julgado o processo em 

19/02/2015 (fl. 95). 2. O autor requereu a execução de astreintes por 

descumprimento da decisão judicial que determinou o restabelecimento 

dos serviços de telefonia fixa (fl. 97). Contudo, no caso dos autos, 

verifica-se que, depois de fixada a astreinte em sentença, não houve a 

intimação pessoal da requerida, sendo as partes informadas apenas na 

audiência de instrução (fl. 31), quanto à data da publicação da sentença 

em cartório. 3. Assim, considerando que a intimação pessoal da parte é 

necessária para o cumprimento da obrigação de fazer e para a incidência 

das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, entendo que inexigível o 

título executivo, devendo ser extinta a fase de cumprimento de sentença. 

RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005745351, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Julgado em 27/07/2016). No caso, apesar da intimação da parte 

executava via DJE na data de 12 de setembro de 2016, ao contrário do 

que alega, não se vê a competente intimação pessoal da parte para 

cumprimento voluntário da obrigação imposta, daí porque a multa não 

chegou a incidir. Diante de todo o exposto, ACOLHO a impugnação ao 

cumprimento de julgado para declarar a parte exequente carecedora de 

ação executiva por ausência de título líquido certo e exigível. Nesse 

passo, EXTINGO o processo com base no art. 485, IV, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO MATHEUS SANTOS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000043-77.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.311,59; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: SAULO MATHEUS SANTOS SOARES Vistos etc. Dispensado 

o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Tendo 

em vista os princípios que regem o juizado especial, especificamente o da 

economia processual e celeridade, é obrigação da parte indicar o correto 

endereço do outro litigante, não cabendo esta providência ao Juízo, nem 

se aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil sobre o ponto. 

Tal conclusão é corroborada pelo artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95, 

denotando a celeridade que deve reger os procedimentos do Juizado 

Especial Cível, sem prejuízo da parte que não conhece o endereço do 

outro litigante optar pela justiça comum, nos termos do artigo 3º, §3º, da 

Lei 9.099/95. Assim, em razão da necessidade de citação por edital ou 

suspensão por tempo indeterminado do processo até a descoberta do 

competente endereço para citação, somado ao fato que não há previsão 

legal para o declínio de competência e remessa dos autos do Juizado 

Especial Cível à Justiça Comum por tal motivo, configura-se situação que 

torna inadmissível o procedimento do juizado especial e, via de 

consequência, a extinção do processo é medica cabível que se impõe. 

Pelo exposto, ante a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, 

da Lei n.º 9.099/95 Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

P.R.I. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO OLIVEIRA MASCARENHAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000528-14.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 517,60; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ARRAS OU SINAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NATALINO FERREIRA - 

ME Parte Ré: REQUERIDO: JOSIVALDO OLIVEIRA MASCARENHAS Vistos 

etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. Tendo em vista os princípios que regem o juizado 

especial, especificamente o da economia processual e celeridade, é 

obrigação da parte indicar o correto endereço do outro litigante, não 

cabendo esta providência ao Juízo, nem se aplicando subsidiariamente o 

Código de Processo Civil sobre o ponto. Tal conclusão é corroborada pelo 

artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95, denotando a celeridade que deve reger os 

procedimentos do Juizado Especial Cível, sem prejuízo da parte que não 

conhece o endereço do outro litigante optar pela justiça comum, nos 

termos do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95. Assim, em razão da 

necessidade de citação por edital ou suspensão por tempo indeterminado 

do processo até a descoberta do competente endereço para citação, 

somado ao fato que não há previsão legal para o declínio de competência 

e remessa dos autos do Juizado Especial Cível à Justiça Comum por tal 

motivo, configura-se situação que torna inadmissível o procedimento do 

juizado especial e, via de consequência, a extinção do processo é medica 

cabível que se impõe. Pelo exposto, ante a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95 Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. P.R.I. Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000687-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETTI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 341 de 636



TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000687-54.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO DONIZETTI DIAS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. Considerando que a parte executada satisfez integralmente a 

obrigação, a extinção da execução é medida que se impõe. Isto posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do 

art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000971-62.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DEJAIR PERUZZO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que a parte executada satisfez 

integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que se 

impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, 

com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 26/2018

O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e;

Considerando a Portaria nº 651/2007/DGTJ c.c. a Portaria nº 

754/2007/DGTJ;

RESOLVE:

Alterar em parte a Portaria nº 35/2016, deste Juízo, de 30/3/2016, a qual 

concedeu a Servidora SELMA DA SILVA RAMOS,Matrícula nº 3224, 

Auxiliar Judiciária desta Comarca, 10 (dez) dias de usufruto de 

Licença-Prêmio,no período de 11/4 a 20/4/2016.

ONDE SE LÊ: Considerando a Portaria nº 10/2014, que concedeu 3 (três) 

meses de Lic. Prêmio, referente ao qüinq. 17.8.2008 a 17.8.2013-DJE 

9235.

LEIA-SE: Considerando a Portaria nº 12/2009, que concedeu 3 (três) 

meses de Lic. Prêmio, referente ao qüinq. 17.8.2003 a 17.8.2008- DJE 

8066.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Juara-MT., 20 de abril de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota - Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70366 Nr: 1439-87.2015.811.0018

 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: Ana Mantoan de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Pedrozo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:14961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 Intimar o patrono da parte autora, acerca da Juntada de Ofício nº 

794/2018 de ref: 46, onde informa a data da audiência que se realizará no 

dia 13/06/2018, às 10hrs30min, nas dependências da Comarca de Cuiabá, 

Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões, no Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8406-80.2017.811.0018

 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: Salete Marin Gasparini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, Luis Fernando Decarini - OAB:9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/ C PEDIDO LIMINAR 

formulada por SALETE MARIN GASPARINI em face do BANCO DO BRASIL 

S.A., na qual a parte autora pugna pela exibição dos SLIPS referente a 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 88/00120-2, emitida por Orlando 

Gasparini, já falecido.

Pois bem, analisando os autos, em especial os documentos que os 

acompanham, observo que a parte autora deixou de comprovar o 

falecimento do Sr. Orlando Gasparini, bem como a sua legitimidade para 

interpor esta ação, que visa exibir documentos correspondentes a um 

contrato celebrado por terceiro.

 Demais disso, também não encontrei qualquer documento de identificação 

da postulante, tais como seu RG, CPF ou até mesmo sua CNH.

Diante disso, intime-a para que no prazo de 15 (quinze) dias sane a 

irregularidade acima apontada, nos termos do art. 321 do CPC/2015, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81836 Nr: 2874-62.2016.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Cezar Fim - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 66), observo que a 
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missiva não foi cumprida em sua integralidade, eis que sequer 

procedeu-se com eventual arresto/penhora, avaliação e intimação do 

devedor, conforme determinado pelo Juízo deprecante.

Assim, proceda-se ao seu integral, sendo que na hipótese de não serem 

encontrados bens, certifique-se e devolva-se ao Juízo de origem com as 

cautelas legais.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88386 Nr: 864-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Mariani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krieger Industria e Comércio de Madeiras Ltda 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA 

CERTA formulada por CLAUDEMIR MARIANI em face de KRIEGER 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, visando o recebimento 

de dívida que atualizada perfazia à época do ajuizamento o montante de 

R$ 26.494,83 (vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e 

oitenta e três centavos).

Após a citação do executado (fl. 27) aportou-se aos autos um termo de 

acordo extrajudicial (fls. 48/51), no qual ambas as partes requerem a sua 

homologação e que o objeto outrora penhorado seja substituído pela 

EMPILHADEIRA GLP070VXYGHSE081, número de série A975Y05431G, 

marca Yale, de cor amarela.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Pois bem, considerando a regularidade da transação entabulada pelas 

partes, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

Autorizo, outrossim, a substituição do bem penhorado à fl. 28, pelo 

indicado no termo extrajudicial ora em análise.

Deixo, entretanto, de determinar o arquivamento dos autos, uma vez que 

as prestações deverão ser pagas até o mês de julho de 2018. Por tal 

razão, decorrido o lapso temporal retro mencionado, intimem-se as partes 

para que se manifestem e, nada sendo requerido, promova-se o seu 

arquivamento com as baixas e cautelas de estilo.

Nos termos do art. 90,§3º, do CPC/2015, dispenso as partes do 

pagamento das custas remanescentes.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56359 Nr: 2598-70.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vieira dos Santos e Lourenço da Silva 

Ltda-EPP, Enaura Vieira dos Santos, Joel Lourenço da Silva, Jovelino 

Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Enaura Vieira dos Santos, Cpf: 

53575130159 Filiação: , brasileiro(a), comerciante, Endereço: Rua Belém, 

Nº 132, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Joel Lourenço da Silva, Cpf: 29822122187 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Rua Rio Branco, Nº 590,, Bairro: Jd. California, 

Cidade: Juara-MT

Executados(as): Jovelino Alves dos Santos, Cpf: 94609659115 Filiação: 

Maria Rosa Borges dos Santos, data de nascimento: 30/08/1930, 

brasileiro(a), comerciante, Endereço: Rua da Adálias, N.620, Bairro: 

Centro, Cidade: Colniza-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 20128870, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-10.218,52

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107623 Nr: 1977-63.2018.811.0018

 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 J. Safra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Lopes Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora pararequerer o que de direito, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60050 Nr: 2616-57.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGdSS, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:30

Citando:Executados(as): Antonio Neiton da Silva, Rg: 2.027.262 SSP PR 

Filiação: Julio Mariano da Silva e Maria Francisca de Jesus, brasileiro(a), 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua do Colégio Marechal Rondon 

(200 Metros Antes do Colégio), Bairro: Setor Industrial, Cidade: Juína-MT

Valor a ser pago:7.479,70

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 2748-41.2018.811.0018

 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: Banco Cifra S/A, CIFRA S.A – Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

dligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95087 Nr: 4154-34.2017.811.0018

 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: Suely Fernandes França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Fernandes Butore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Vistos etc. Intime-se o perito conforme já determinado. Outrossim, nos 

termos do artigo 72 do CPC/2015, nomeio como curador especial do 

requerido o Drº Fernando Nascimento Mello. Intime-o para apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias. conforme artigo 752 do CPC/2015. Com a 
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juntada do laudo pericial, dê-se vistas dos autos ao Ministério Publico e as 

partes e, só então, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94796 Nr: 4070-33.2017.811.0018

 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: Niucelene Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Maria Theodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Vistos etc. Intime-se o perito conforme já determinado. Outrossim, nos 

termos do artigo 72 do CPC/2015, nomeio como curador especial do 

requerido o Drº Fernando Nascimento Mello. Intime-o para apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias. conforme artigo 752 do CPC/2015. Com a 

juntada do laudo pericial, dê-se vistas dos autos ao Ministério Publico e as 

partes e, só então, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56016 Nr: 2243-60.2012.811.0018

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M. Y. Trentin - Madeiras - EPP, Zarife Maria 

Yared Trentin, Marcos Guilherme Trentin, Edson Nildo Bortoncello, Claudia 

Mara Trentin Bortoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57959 Nr: 430-61.2013.811.0018

 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: L.A.N. Alvorado - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dora Franco Indústria e Comércio de Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste a Requerente, em 10 (dez) dias, sobre a certidão de f. 64, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60633 Nr: 3248-83.2013.811.0018

 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: Elci Barbosa Juiz

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 152.

Manifeste-se a parte requerida sobre a prova pericial.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63351 Nr: 774-08.2014.811.0018

 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: Marilene Raulino, Marcieli Regina Esgotti de Luna, Michel 

Antonio Esgotti, Muriel Fernando Esgotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão requerida (f. 80), por noventa dias.

Transcorrido o prazo sem a juntada do indeferimento administrativo, 

venham conclusos para sentença de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65375 Nr: 2556-50.2014.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Perez Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:17.567/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35982 Nr: 146-58.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Mueller Berneck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cícero Alessandro Guérios - 

OAB:22.782, Marcelo Alves Puga - OAB:OAB/MT 5.058

 DESPACHO

Deixo de receber o cumprimento de sentença de fls. 867/868, eis que a 

decisão de fls. 866 retificou a sentença de fls. 853/855 excluindo a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários.

Assim, remetam-se os autos AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36458 Nr: 624-66.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Tolovi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Macedo Silva - 

OAB:6912, Joao Jacques da Costa - OAB:7318 E

 DESPACHO

Manifeste-se a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

cota ministerial de fls. 223/224.

Com a juntada, vista ao MPE.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63414 Nr: 4015-87.2014.811.0018

 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: IdAS, Francieli da Silva de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São Lucas Ltda, 

Takaaki Hosoume

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor das partes 

demandadas, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 

16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71054 Nr: 1791-45.2015.811.0018

 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: Helio Faria Guimaraes, Lucimar Barbosa Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Comercial da Rede CEMAT- Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido exordial, e 

concedo a segurança vindicada, confirmando a liminar outrora deferida, 

para impedir que a impetrada restabeleça o fornecimento de energia, e se 

abstenha de suspender o fornecimento com base em débitos 

pretéritos.Custas ex lege.Honorários incabíveis.Sentença sujeita ao 

reexame necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57636 Nr: 109-26.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos 

Giraldelli, Maria Elena Grigoleto Giraldelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT, Rafaella Alt de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 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): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 109445 Nr: 2763-10.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clube de Idosos Viva a Vida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Infância e Juventude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento denominado “BAILE DE ALELUIA” e JULGO EXTINTO o presente 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Esta concessão não isenta o requerente de responsabilização civil, penal 

e administrativa, inclusive por perturbação à ordem e sossego alheio.A 

ausência de observação das condições acima elencadas implicará em 

revogação do alvará, bem como aplicação das medidas administrativas e 

judiciais cabíveis aos responsáveis.NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o 

Inspetor de Menores e a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO no 

local acerca do cumprimento da Portaria n. 02/2015 da Infância e 

Juventude.Sirva a presente como ALVARÁ. PROCEDA-SE a entrega ao 

organizador do evento, encaminhando-se junto cópia da Portaria n. 02 de 

29 de setembro de 2015, para aplicação do que couber.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e ao requerente. Não havendo outras ocorrências, ao 

ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75421 Nr: 3874-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdQ

 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 S P A C H O

DEFIRO o pedido de Ref. 74, para tanto, intime-se o executado para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação de que 

ainda há débito alimentar pendente.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação do executado, 

manifeste-se o “parquet”.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76375 Nr: 436-63.2016.811.0018

 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: Cleusa Dolmen Colares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 805-57.2016.811.0018

 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: SLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788

 DESPACHO

Tendo em vista que a presente audiência foi agendada 14.04.2016, data 

em que este Magistrado foi convocado pela Diretoria da ESMAGIS para 

participar do III FONAMEC- Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, na 

cidade de Cuiabá nos dias 14 e 15 de abril de 2016, REDESIGNO a 

solenidade para dia 11.05.2016 às 15h.

Baixe as pendências no sistema.

Proceda-se as intimações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64954 Nr: 2220-46.2014.811.0018

 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: Eder Tadeu Carara, João Ferreira da Silva, Nelson 

Menegati, Gilmar Freitas do Nascimento, Valdir Pereira de Carvalho, 

Vicente Antonio de Souza, José Orlando de Melo da Silva, Vanderlei 

Azinari, Antonio Raimundo de Moraes Neto, Manoel Isidio de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono dos Requerentes para especificar as provas que 

pretende produzir, indicando, objetivamente, os fatos que deseja 

demonstrar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina a decisão 

fl.129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37572 Nr: 1739-25.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Acoste aos autos a consulta realizada via Infojud por este magistrado.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 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: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação fl.147 referente a decisão fl.145-vº, 

constou apenas os patronos habilitados das parte requeridas, reenvio a 

decisão para nova publicação e intimação do patrono da parte requerente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L A R BARBOSA -COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Cert idão Processo: 

1000131-91.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 1.684,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS]; Considerando a necessidade de readequar a pauta de 

audiência, certifico que cancelei a audiência para a data de 15/05/2018 às 

08h20min, redesignando para a data de 30/05/2018 às 13h55min. JUARA, 

20 de abril de 2018 MARCOS YOSHIO MAEDA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101015 Nr: 7272-18.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Matias Aleixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc,

Observa-se que o acusado faz jus a suspensão condicional do processo. 

Desta forma, designo audiência para oferecimento da proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 17 de agosto de 2018, às 

16h00min.

 Intime-se o acusado, advertindo-o que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado, na impossibilidade de fazê-lo ser-lhe-á 

nomeado defensor dativo.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98447 Nr: 5861-37.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Nascimento de Oliveira, Rafael 

Nascimento de Oliveira, Alex Joaquim de Araújo, Renato Nascimento de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para:a) CONDENAR os acusados de RAFAEL NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA E ALEX JOAQUIM DE ARAÚJO, já qualificados nos autos, como 

incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 

ABSOLVÊ-LOS do crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da 

Lei 11.343/06, de acordo com o artigo 386, VII do Código Penal;b) 

CONDENAR o réu RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, nas penas do 

artigo 12 da Lei 10826/03;c) ABSOLVER a denunciada LUCIANA 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, das penas previstas 

nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 12 da 

Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso IV do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43883 Nr: 994-74.2012.811.0018
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Borges Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Marcos - 

OAB:132018/SP

 Certifico que intimei o réu atraves de seu advogado para apresentar 

memoriais

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO WESLEY TELES CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000381-06.2018.8.11.0025 AUTOR: 

PAULO WESLEY TELES CAVALCANTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS ETC. RECEBO a inicial, 

pois preenche os requisitos do artigo 319, do CPC. DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita. CITE-SE a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, CPC). Diante da 

manifestação expressa da parte autora em desinteresse em auto 

composição e ante as 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 (art. 139, V, CPC). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva da contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351, CPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se for o caso. Cumpridas 

determinações supra, tornem conclusos os autos para decisão de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 23 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001429-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBOI - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA 

LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOTINO OAB - SP305896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADJA NARA DOS SANTOS E SILVA 00992271185 (REQUERIDO)

 

Certifico que no dia 17/1/2018 foi expedida intimação para a parte autora, 

através de seu advogado, via DJE, tendo registrado ciência em 23/1/2018, 

para que efetuasse o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça (id. 

11377016) afim de dar cumprimento ao mandado, porém, ficou inerte. 

Impulsiono os autos ao setor de intimações para, NOVAMENTE, intimar a 

parte autora através de seu advogado para recolher COM URGÊNCIA e 

nos moldes da certidão contida na id. 11377016, o valor da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, uma vez que já há nova data marcada pelo MM Juízo 

do Estado de Rondônia para Audiência, sendo dia 8/5/2018 ÀS 12H 

naquele Estado. Adriana Francisca Neto - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000051-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000051-09.2018.8.11.0025 [Busca 

e Apreensão de Menores, Guarda] REQUERENTE: MARCIO MARIANO 

REQUERIDO: JOELMA CAVALHEIRO SIQUEIRA V I S T O S, Trata-se de 

pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, verbalizado por 

Marcio Mariano, em face de Joelma Cavalheiro Siqueira, porque, de acordo 

com o que salienta em seu petitório inicial, o filho do casal foi abruptamente 

retirado do convívio paterno por ato imoderado e desarrazoado da 

genitora, que, aproveitando-se da ausência momentânea do autor por 

motivos laborais, pegou seus pertences pessoais, tomou o filho consigo e 

rumou para o Estado do Rio Grande do Sul, subtraindo-lhe de toda rotina e 

convivência diária que manteve com o genitor durante sua existência. 

Segundo a peça de ingresso, afirma o requerente que conviveu por 

aproximadamente 05 (cinco) anos com a requerida e desta união adveio o 

nascimento de Thalison, atualmente com três anos de idade. Relata que no 

mês de abril do ano de 2017 a requerida teve um surto psicológico e 

passou a ser acompanhada pelo CAPS deste município, tendo sido 

orientada pela médica psiquiatra que a acompanhava a não ficar a sós 

com o infante, por não ter condições psicológicas para lhe prover os 

cuidados necessários. Afirma que no final do ano de 2017 a requerida 

passou a se recusar a tomar a medicação prescrita e abandonou o 

tratamento que realizava junto ao CAPS. Aduziu, ainda, que no dia 

10/01/2018, após sair do trabalho e chegar em sua residência percebeu a 

ausência da requerida, do filho e dos pertences de ambos, razão porque, 

tentando convence-la a retornar ao lar, se dirigiu ao terminal rodoviário 

desta urbe, todavia não logrou êxito, obtendo apenas a informação de que 

a requerida havia embarcado juntamente com o infante em um ônibus com 

destino ao Estado do Rio Grande do Sul, onde reside sua genitora. Em 

razão de tais fatos, requereu tutela de urgência para busca e apreensão 

do infante e o deferimento da guarda provisória seu em favor. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público informou que após a realização de 

diligências, tomou conhecimento de que a requerida encontrava-se na 

casa de familiares e que estes a estariam lhe auxiliando nos cuidados com 

seu filho e que a decisão de sair do município teria decorrido em razão de 

agressões perpetradas pelo requerente em seu desfavor, razão porque, 

previamente à manifestação quanto ao pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor, postulou o Parquet pela realização de estudo 

psicossocial na residência de ambas as partes. Por decisão exarada no 

ID. 11638073, além de se ter determinado a citação da requerida, foi 

deferido o pleito ministerial para realização de estudo psicossocial na 

residência das partes, postergando a análise do pedido de tutela 

antecipada até a apresentação dos respectivos laudos. Por meio da 

petição de ID 11766774, o requerente informou que o endereço para o 

qual foi enviada a carta precatória para citação da requerida e realização 

do estudo psicossocial está equivocado, porquanto a cidade em que ela 

estaria residindo com o infante seria Miraguaí/RS e não Miraguaia/RS, 

como constou. Conforme se vê na missiva anexa ao ID 12089008, o ato foi 

devidamente retificado, todavia, até a presente data não aportou aos 

autos qualquer informação sobre o seu cumprimento. No ID. 12041152, 

aportou aos autos o relatório da equipe multidisciplinar do Juízo realizado 

na residência do requerente. Por fim, conforme se infere da petição anexa 

ao ID. 12224600, o requerente informou que a requerida teria se mudado 

para a casa de um primo, no município de Passo Fundo/RS e que estaria 

deixando de prover os cuidados necessários ao infante, razão porque 

postulou, novamente, pela busca e apreensão do menor. É o relato do 

essencial. Decido. Afunilando a cognição à verificação dos requisitos 

processuais justificantes da concessão da chamada tutela provisória de 

urgência, em sede de delibação sumária, não obstante reconheça que a 

prova carreada à inicial indique um quadro de risco, seja pelos momentos 

de instabilidade psicológica diagnosticados em relação à genitora da 

criança, seja pelo fato de ter sido ela levada a outro Estado da Federação, 

longe do genitor, sem maiores cautelas e explicações, há que se 

reconhecer que além dos relatos apresentados pelo requerido, inexiste, 

nesse momento, qualquer elemento de informação seguro e consistente o 

suficiente para que se entenda qual o panorama atual vivenciado pela 

criança, nem tampouco se possui segurança sobre qual era o estado de 

convivência da família antes da separação, diante das noticias trazidas 

pelo Parquet de que existiram episódios de maus tratos e violência, do 
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genitor para com a mãe da criança. Frise-se: nesses meses de 

permanência com a genitora qual é a realidade diária da criança, qual sua 

situação de vida e de comportamento? Nada há que ateste esse alegado 

abandono, esse descuido, esse despreparo da genitora no trato com o 

menor, e por isso mesmo não se mostra recomendável o deferimento de 

medida tão drástica como a busca e apreensão de uma criança, noutro 

Estado da Federação, ainda mais em sede liminar, sem que antes se 

possa ter dados mais seguros sobre a relação vivenciada. De mais a 

mais, como afirmado na própria exordial, verifica-se que a criança está 

sob a guarda da genitora há mais de 03 meses, sem que houvesse 

qualquer relato de maus-tratos ou de situação de risco que ensejasse a 

extração dele do ambiente onde hoje se encontra. Enfim, o que é preciso 

ser delimitado nessa quadra é que, a par do aparente desacordo das 

partes em relação a guarda do infante, não há convicção – ao menos em 

sede prelibatória – da necessidade de resgatar o infante da situação 

atualmente vivenciada. Assinalando que a ideia de ‘melhor interesse da 

criança’ também, e principalmente, passa pela preservação de 

parâmetros, valores e circunstâncias da vivência e da rotina do menor, 

se-me afigura desmedido e nada salutar transformar o cotidiano de uma 

pessoa em desenvolvimento, com somente 03 anos de idade, em um 

intenso ir e vir, em um redemoinho de emoções e experiências, com 

mudanças repentinas e seguidas de residência, de amigos, de escola, etc. 

Portanto, entendendo que nesse instante, submeter o infante a uma nova 

e brusca mudança, sem ao menos se ter informações de qual seu estado 

de animo e de vida nesse momento, é por demais repentino e corre o risco 

de ser medida açodada é que rejeito a pretensão liminar formulada na 

peça de ingresso. Nesse mesmo diapasão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE GUARDA. PLEITO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE 

MENOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. 

VISITAS MATERNAS GARANTIDAS. Ainda que impressione a tenra idade 

da criança envolvida, e a súbita alteração de guarda, que vinha sendo 

exercida pela genitora há mais de um ano, é preciso agir com bom senso e 

aguardar os estudos sociais determinados pelo juízo de origem, evitando 

mais uma alteração brusca de guarda, o que só traz insegurança à 

criança envolvida. NEGARAM PROVIMENTO. (TJRS, Agravo de 

Instrumento nº 70042207530, Oitava Câmara Cível, Relator: Alzir Felippe 

Schmitz). Dessarte, indefiro o pedido de tutela de urgência requestado. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita na medida em que os documentos 

carreados fazem presumir o preenchimento dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida. Expeça-se nova carta precatória para citação da 

requerida e realização de estudo psicossocial em sua residência, no 

endereço indicado pelo requerente na petição de ID. 12224600. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo, 

atentando-se para a urgência do caso. Juína/MT, 17 de abril de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001481-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (AUTOR)

L. D. S. R. (AUTOR)

L. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. S. (RÉU)

 

Certifico que, nesta data, compareceu em Cartório a parte Requerida, Sr. 

WILLGLEDSON APARECIDO SAMPAIO SILVA, oportunidade em que 

requereu a juntada do comprovante do pagamento dos alimentos, no valor 

de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000067-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000067-60.2018.8.11.0025; Valor causa: R$ 

947,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Busca e Apreensão de 

Menores]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RUBENS 

MARQUES DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: VANESSA DE 

OLIVEIRA Vistos Etc. “Diante da composição em sede judicial nos termos 

do art. 487, III, “b”, homologo por sentença a transação realizada pelas 

partes para: a) fixar a guarda unilateral da menor Yasmim Oliveira do 

Nascimento em favor da genitora Vanessa de Oliveira, estabelecendo 

direito de visita do genitor, inclusive nos períodos de férias/feriados de 

maneira livre; b) Impor ao requerente/genitor o dever de prestar alimentos 

em favor da infante na proporção de 21.34% do salario mínimo (hoje 

equivalente a quantia de R$ 203,58); transitado em julgado arquive-se até 

eventual provocação dos interessados. Fixo o valor de 1,5 URH em favor 

da advogada dativa que representa os interesses da parte requerida e o 

montante de 4 URH em beneficio da causídica que patrocinou os 

interesses da parte autora, considerando os atos praticados pelas 

dativas”.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000512-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000512-78.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: RAFAELA SOUZA SERAFINI EXECUTADO: ALMIR SERAFINI 

VISTOS. Cuida-se de execução de alimentos provisórios, formulado por 

Rafaela Souza Serafini em face de Almir Serafini, objetando a excussão 

da obrigação imposta ao executado em decisão interlocutória prolatada na 

ação revisional de alimentos nº 1033113-26.2017.8.11.0041, em trâmite 

perante o Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que 

fixou alimentos em favor da exequente no valor mensal de R$ 5.153,50 

(cinco mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Ainda, 

pugna a exequente pelo deferimento do benefício da justiça gratuita em 

seu favor. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século 

XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção 

dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os 

encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, 

expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 

2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o 

texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 

7.510/86. A Lei n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária 

gratuita, prevê: 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. (Redação dada pela 

Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 
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Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Da análise 

aos documentos carreados à exordial, verifica-se que a autora não juntou 

qualquer comprovação comprobatória da sua precariedade financeira, 

mas, ao reverso, postula o recebimento de pensão alimentícia em valor 

expressivo e muito acima da média da renda familiar mensal da família 

brasileira, evidenciando, portanto, possuir capacidade econômica 

suficiente a fazer frente às custas do presente processo. Não é demais 

lembrar, que as custas constituem a justa remuneração dos serventuários 

pelos serviços prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito 

em prol daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de 

arcar com o ônus do processo. No caso vertente, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e 

financeira da exequente, ao revés, tenho que há indícios de que esta 

possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo 

sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Razão porque, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

INTIME-SE a parte exequente para regularização do pagamento das custas 

e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC. No 

mesmo prazo, intime-se a exequente para juntar aos autos certidão 

comprovando a citação do executado na ação revisional, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Sem prejuízo, processe-se em segredo de 

justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000497-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. O. G. (AUTOR)

A. O. D. S. (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000497-12.2018.8.11.0025 AUTOR: Rihanna Tacila Oliveira 

Giachini RÉU: Odirlei Giachini VISTOS. Cuida-se de ação de alimentos 

proposta originalmente perante o Juízo da Comarca de Colniza/MT, por 

Rihanna Tacila Oliveira Giachini, neste ato representada por sua genitora, 

Alessandra Oliveira da Silva, em face de Odirlei Giachini, todos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a autora que é fruto do 

relacionamento mantido por seus genitores e que desde a separação do 

casal, está exclusivamente sob a guarda e responsabilidade de sua 

genitora. Afirma, ainda, que o requerido não lhe presta qualquer auxílio 

financeiro, razão porque requereu a fixação de alimentos provisórios em 

seu favor no valor correspondente a um salário, convolando-os em 

definitivos após a prolação de sentença de mérito. A inicial foi recebida, 

ocasião em que foram arbitrados alimentos provisórios no valor 

equivalente a 50% salário mínimo vigente. O requerido, devidamente 

citado, apresentou contestação, refutando os fatos alegados na exordial 

e, embora não tenha contestado seu dever alimentar, afirmou poder arcar 

apenas com o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário 

mínimo nacional. Em sede de impugnação a autora refutou as teses 

defensivas apresentadas pelo requerido, bem como postulou por sua 

condenação às penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que 

estaria ele alterando a verdade dos fatos. Designada audiência de 

conciliação instrução e julgamento, apenas os procuradores das partes 

compareceram ao ato, oportunidade em que informaram não terem outras 

provas a produzir e postularam pelo julgamento antecipado do feito, com o 

que concordou o órgão ministerial. Tratando-se de direitos disponíveis, 

designou-se nova audiência para tentativa de conciliação entre as partes, 

todavia, ante ao teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, informando que 

a requerente se mudou para o município de Juína/MT, os autos foram 

remetidos para julgamento neste Juízo. É breve o relato. Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar o cabimento do julgamento antecipado da 

lide, ante a desnecessidade de produção de provas em audiência, haja 

vista que os elementos fáticos aduzidos pelas partes encontram-se 

evidenciados pelos documentos carreados aos autos, de forma que esta 

delineada a situação prevista pelo artigo 355, I, do código de processo 

civil. Cuida-se de ação de alimentos em que a autora pretende a 

condenação do réu, seu genitor, ao pagamento de pensão alimentícia na 

importância correspondente a um salário mínimo. Na hipótese dos autos, a 

relação de parentesco restou comprovada por meio da certidão de 

nascimento da autora (ID. 12705619), onde se atesta que o requerido é 

seu genitor; Sendo o réu pai da autora é inquestionável seu dever de 

contribuir com o seu sustento, obrigação esta, aliás, também não 

contestada. Controvertem a partes unicamente no que se refere ao 

quantum dos alimentos. Os alimentos civis destinam-se à aquisição de 

gêneros alimentícios, mas também à habitação, assistência médica, 

remédios, vestuário e cultura, sem prescindir da manutenção do padrão 

social inerente ao grupo familiar. Assim, não se pode estabelecer o valor 

dos alimentos em quantia inferior ao mínimo necessário à sobrevivência 

digna. Na hipótese dos autos, os recibos de pagamento acostados no ID. 

12705619 corroboram com a alegação da autora de que o requerido 

possui renda fixa no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Por 

sua vez, o requerido não logrou comprovar que recebe remuneração 

diversa daquela apontada na inicial, que é o único responsável pelo 

sustento de sua família, nem mesmo que possui outros dependentes, 

inexistindo qualquer elemento probatório que denote sua incapacidade 

financeira em arcar com valor superior ao sugerido na contestação. 

Doutra banda, ainda que o requerido não tenha comprovado sua penúria 

absoluta, como quis fazer parecer, não foram juntados aos autos 

comprovantes de despesas que demonstrem que a autora necessite de 

valores extraordinários, além daqueles comuns a menores com a sua 

idade, sendo certo que o valor correspondente a um salário mínimo – R$ 

954,00, contempla mais de 50% da renda aferida pelo requerido. Levando 

tais fatos em consideração, bem como que a pensão deve ser fixada de 

acordo com as necessidades do alimentado e as possibilidades do 

alimentante, concluo que o quantum alimentar deve ser arbitrado em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo nacional. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o requerido Odirlei 

Giachini ao pagamento de pensão alimentícia que fixo no valor equivalente 

à 50% do salário mínimo vigente, atualmente correspondendo ao valor de 

R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), mensalmente à infante 

Alessandra Oliveira da Silva. Consigno que o valore referente à pensão 

alimentícia deverá ser depositado na conta corrente de titularidade da 

representante legal da menor, já informada nos autos, até o dia 10 de cada 

mês ou, ainda, pessoalmente, mediante contraprestação de recibo. Julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência mínima da 

requerente, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme autoriza o art. 85 do CPC, mantendo 

suspensa sua exigibilidade nos termos do §3º do artigo 98 do CPC. 

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000455-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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M. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000455-60.2018.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: MATEUS ARAUJO DE SOUZA Parte Ré: CLAUDIO CANDIDO 

DE SOUZA V I S T O S, Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer 

nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Caso não tenha condições 

financeiras de constituir defensor nos autos, a parte requerida deverá 

comparecer previamente na Diretoria do Foro desta Comarca de Juína/MT, 

munida documentação comprobatória da sua hipossuficiência financeira, 

para análise da possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em 

seu favor. Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC, art. 344). Saliento que 

o mandado deverá conter apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC). 

DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça. Ciência ao Parquet. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DIVINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Apresentação de Laudo Médico Pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE CAMILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRO CAMILO FIGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Juína (REQUERIDO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - 515.115.170-34 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000183-03.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ZULEIDE CAMILO DOS SANTOS, ALESSANDRO CAMILO 

FIGUEIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUÍNA, 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROCURADOR: LUIS FELIPE AVILA PRADO V I S T O S, Trata-se 

de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Estadual em favor 

de ZULEIDE CAMILO DOS SANTOS, com finalidade de compelir os entes 

estatais a prestarem de modo pleno a garantia constitucional de acesso 

universal à Saúde, esculpida no art. 196 da Carta da República. De acordo 

com a peça exordial, a favorecida se encontrava internada na UTI deste 

município, com diagnóstico de FA alta resposta, necessitando de remoção 

para capital do Estado, via transporte aéreo, para avaliação médica com 

especialista em ritmologia e, se necessário, realizar procedimento para 

implante de marca-passo, face ao iminente risco de morte. Deferida a 

medida antecipatória (id. nº 4955898), foi ela devidamente cumprida pelos 

Requeridos. Registre-se, que citados os dois requeridos, apenas o Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação (id. nº 5051335), de forma 

genérica, aduzindo, em síntese, o comprometimento do princípio do acesso 

universal à saúde se analisados os casos judicializados, de forma isolada 

dos demais pedidos diariamente aportados na Central de Regulação do 

sistema, impertinência da aplicação de multa diária e pugnou pela 

observância da tabela SUS em caso de eventual bloqueio de verbas. Já o 

Município de Juína não apresentou defesa. Sobreveio informação de que a 

paciente necessitava do medicamento XARELTO 20 MG, de uso contínuo, 

para prevenção de AVE encefálico/embólico, intimados os Requeridos 

para o fornecimento, quedaram-se inertes. Por meio da manifestação de id 

nº 9631367, o Ministério Público juntou orçamentos e pleiteou o bloqueio de 

verbas, o que foi prontamente deferido (id. nº 10117963). Por fim, o 

representante ministerial informou que a favorecida mudou-se para o 

Estado de Rondônia e requereu a extinção do feito. Eis o relato do que 

importa. FUNDAMENTO E DECIDO A matéria posta em discussão nos autos 

é, na dicção do legislador processualista, eminentemente de direito, o que 

justifica o julgamento direto da lide, sem necessidade de dilação 

probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC e sob a orientação do 

princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII 

da CR/88). Ao se compulsar a lide, verifica-se que a questão posta à baila 

é comum a um sem número de ações judiciais dessa mesma natureza, em 

que se coloca o Judiciário na função de garantidor das prestações 

públicas fundamentais consagradas no texto constitucional de 88, mas 

que notoriamente estão a léguas de serem efetivamente realizadas na 

completude e na extensão asseguradas pelo constituinte. Ao lado da 

educação, talvez seja a Saúde Pública, o maior entrave a impedir que o 

Brasil cresça como nação desenvolvida e civilizada, porque, a par dos 

grandes saltos de modernização e expansão econômica experimentados 

nas últimas décadas, é indiscutível que a população ainda morre aos 

píncaros de doenças que, chegou-se a acreditar, estavam erradicadas há 

mais de século, mas tornaram a perturbar a consciência coletiva nacional. 

De outro lado, a incapacidade de resolução do problema a curto prazo é 

óbvia e não há como se esconder tal fato, bastando, por exemplo, que se 

apure a quantidade de medidas judiciais que são ajuizadas cotidianamente 

a fim de garantir a algum necessitado a oferta de remédios, de leitos, de 

um mínimo, enfim, de tratamento médico. E nesse entrechoque de valores 

– vida, dignidade humana X possibilidade orçamentária e autonomia dos 

poderes estatais – se encontra o jurisdicionado, o paciente, o idoso 

necessitado – como na hipótese dos autos – que precisa, sem sombra de 

dúvidas, da intervenção judicial para lhe garantir um mínimo de dignidade a 

lhe permitir um crepúsculo de vida íntegro. Entretanto, e aqui a meu juízo 

está o ponto nevrálgico da questão, há que se perquirir até onde se 

estende a legitimidade/autoridade do Poder Judiciário no exercício do 

controle das políticas públicas estatais e qual o limite dessa intervenção. 

No caso em riste, não obstante a situação se apresentasse num primeiro 

momento de emergencialidade absoluta, o que se viu, no decorrer da lide, 

foi a elucidação, pari passu, da verdadeira situação de saúde da paciente, 

que de uma pretensa urgência cirúrgica para controle da sua patologia 

cardiaca (fibrilação atrial), foi diagnosticada como sujeita a tratamento de 

longo prazo, indicando-se medicação fornecida pela listagem básica oficial 

(Xarelto 20mg). Frise-se: a internação para diagnóstico era mesmo 

necessária, mas não havia necessidade de intervenção cirúrgica e sim de 

tratamento a longo prazo, a base de fármaco, que acha-se garantido na 

RENAME, mas, infelizmente, a burocracia e a ineficiência do Estado 

obrigaram a bloqueio de verbas para aquisição, em farmácias particulares, 

unicamente porque o ente estadual não se desincumbe do dever básico 

de adquirir medicamentos insertos na listagem oficial do Ministério da 

Saúde. Acontece, porém, que no seguir do tratamento, sobreveio 

informação do próprio Parquet, de que a autora mudou-se de Estado e 

está realizando seu tratamento, sem mais necessidade alguma de 

intervenção judicial e isso significa que o interesse de agir se esvaiu e não 

há mais necessidade/utilidade da prestação jurisdicional requestada. 
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Portanto, ausente o interesse de agir é mesmo obrigatória a extinção da 

ação, sem julgamento de mérito, porque a prestação jurisdicional não se 

apresenta mais necessária nem útil aos litigantes. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTA, sem apreciação de mérito, a pretensão cominatória em 

riste, por ausência, superveniente, de interesse de agir, pondo fim à lide, 

nos termos do art. 485, VI, CPC. Em tempo, havendo valores bloqueados 

por meio do Sistema Bacenjud (id. nº 10911078), determino a imediata 

DEVOLUÇÃO aos cofres públicos, bem como desbloqueio da própria 

conta bancária constritada, determinando, ainda, a intimação dos 

requeridos para apresentarem os dados bancários, a fim de que sejam 

restituídas as quantias eventualmente aprisionadas neste feito e que não 

foram usadas para a finalidade aventada. Sem custas, nem honorários 

sucumbenciais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE com as anotações de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001219-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

ROBERLEY DOS SANTOS NIRO (AUTOR)

CLAUDIO NIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001219-80.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: CLAUDIO NIRO, ROBERLEY DOS SANTOS NIRO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré:MUNICIPIO DE JUINA, 

ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Trata-se de Ação Civil Pública 

manejada pelo Ministério Público Estadual em favor de ROBERLEY DOS 

SANTOS NIRO, com finalidade de compelir os entes estatais a prestarem 

de modo pleno a garantia constitucional de acesso universal à Saúde, 

esculpida no art. 196 da Carta da República. De acordo com a peça 

exordial, o favorecido encontrava-se internado em UTI deste município, 

com diagnóstico TCE, fratura da coluna torácica, hemotórax e 

pneumoperitôneo, necessitando de remoção urgente para Capital, via 

transporte aéreo, para avaliação médica com especialista em 

neurocirurgia, com risco de morte. Recebida a inicial, foi apreciada e 

deferida a tutela de urgência, bem como determinada a citação dos 

requeridos. Registre-se, que os Requeridos foram devidamente citados e 

ambos apresentaram contestação (id’s. nº 10290676 e 10395229), o 

Município de Juína, aduziu, em síntese, que cada ente da federação possui 

atribuições específicas nos serviços de saúde, já o Estado arguiu falta de 

interesse processual, inobservância dos princípios orçamentários e do 

acesso à saúde e impertinência de aplicação de astreintes. Eis o relato do 

que importa. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria posta em discussão nos 

autos é, na dicção do legislador processualista, eminentemente de direito, 

o que justifica o julgamento direto da lide, sem necessidade de dilação 

probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC e sob a orientação do 

princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII 

da CR/88). Ao se compulsar a lide, verifica-se que a questão posta à baila 

é comum a um sem número de ações judiciais dessa mesma natureza, em 

que se coloca o Judiciário na função de garantidor das prestações 

públicas fundamentais consagradas no texto constitucional de 88, mas 

que notoriamente estão a léguas de serem efetivamente realizadas na 

completude e na extensão asseguradas pelo constituinte. Ao lado da 

educação, talvez seja a Saúde Pública, o maior entrave a impedir que o 

Brasil cresça como nação desenvolvida e civilizada, porque, a par dos 

grandes saltos de modernização e expansão econômica experimentados 

nas últimas décadas, é indiscutível que a população ainda morre aos 

píncaros de doenças que, chegou-se a acreditar, estavam erradicadas há 

mais de século, mas tornaram a perturbar a consciência coletiva nacional. 

De outro lado, a incapacidade de resolução do problema a curto prazo é 

óbvia e não há como se esconder tal fato, bastando, por exemplo, que se 

apure a quantidade de medidas judiciais que são ajuizadas cotidianamente 

a fim de garantir a algum necessitado a oferta de remédios, de leitos, de 

um mínimo, enfim, de tratamento médico. E nesse entrechoque de valores 

– vida, dignidade humana X possibilidade orçamentária e autonomia dos 

poderes estatais – se encontra o jurisdicionado, o paciente, o idoso 

necessitado – como na hipótese dos autos – que precisa, sem sombra de 

dúvidas, da intervenção judicial para lhe garantir um mínimo de dignidade a 

lhe permitir um crepúsculo de vida íntegro. Entretanto, e aqui a meu juízo 

está o ponto nevrálgico da questão, há que se perquirir até onde se 

estende a legitimidade/autoridade do Poder Judiciário no exercício do 

controle das políticas públicas estatais. A discussão que se trava entre a 

calamidade da saúde pública e os limites a que se encontra adstrito o 

Judiciário na apreciação de questões relativas a esse tema nada tem de 

noviça ou de incomum, na medida em que as agruras da administração do 

sistema de saúde são já bastante longevas. E aqui, faça-se o parênteses 

para se reconhecer que, não obstante a situação ser caótica, não se 

pode negar que em termos de gestão e organicidade o sistema melhorou 

em muito, assim como é inegável que em determinadas espécies de 

serviços e procedimentos, o SUS é referência de qualidade e de 

vanguardismo. Todavia, ainda que não me seduza a ideia de que no 

entrechoque entre direitos individuais e prestações coletivas de natureza 

fundamental, deva sempre prevalecer a emergência, sem ponderação 

acerca das consequências dessa escolha judicial, no caso em tela, a mim 

parece estar bem delineada a omissão estatal, que, injustificadamente, 

forçou o ajuizamento da demanda em análise. Ora, se há prescrição 

médica afirmando que o favorecido necessita de remoção urgente para 

Capital, via UTI aérea, a fim de ser avaliado por especialista em 

neurocirurgia em face do seu grave quadro clínico, se ela é, na hipótese, 

emergencial e se não existe demonstração de violação da prioridade de 

outros pacientes na fila de espera para receber o mesmo tratamento, 

então, de fato, não é tolerável a omissão, por pura e simples desídia ou 

desinteresse estatal. Daí porque entendo ser justa e adequada a escolha 

pela garantia do direito individual reclamado pelo autor, que não se mostra 

incompatível, nem conflitante com qualquer direito social coletivo que 

devesse ser prestado ou assegurado pelo Estado e estivesse ameaçado, 

pelo deferimento da ordem judicial em comento. Sobre o tema, colhe-se da 

sempre lembrada e festejada decisão proferida pela Suprema Corte, no 

julgamento da ADPF nº 45: "É certo que não se inclui, ordinariamente, no 

âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta 

Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar 

políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, 

nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora 

em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e 

quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos 

político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 

comportamento, a eficácia e integridade de direitos individual e/ou 

coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de 

cláusulas revestidas de conteúdo programático." (STF. ADPF – 45 MC/DF. 

Rel. Min. Celso de Mello). Desse modo, forte na concepção de que ao 

Judiciário cabe a função de garantidor da ordem jurídico-constitucional, e 

constatando que a pretensão judicializada nem é supérflua, nem tampouco 

se trata de situação em que se deva realizar a chamada “escolha trágica” 

entre garantir a prestação individual ou assegurar o funcionamento do 

serviço como um todo, inexistindo, assim, espaço para o discurso da 

adoção do princípio da reserva do possível, não tenho dúvidas de que a 

solução do caso em tela somente possui um caminho. Assim sendo, 

comprovada a necessidade/utilidade/urgência na concessão da medida 

requestada, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela deferida no início 

da demanda, para determinar ao Município de Juína e ao Estado de Mato 

Grosso, de forma solidária, a prestação de fazer consistente na remoção 

do paciente à Capital, via UTI aérea, para avaliação com médico 

especialista em neurocirurgia, garantindo-se todos os meios necessários 

para a consecução da ordem imposta. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE a ação cominatória em riste, para condenar solidariamente 

os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUÍNA a 

providenciarem a remoção do paciente à Capital, via UTI aérea, para 

avaliação com médico especialista em neurocirurgia, bem como dispensar 

todo tratamento necessário para recuperação de sua saúde, confirmando 

a decisão proferida em sede de antecipação de tutela, nos termos do art. 

487, I, CPC. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações de estilo, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do 

prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da 

sentença. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 2502-29.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSE FRANCO - 

OAB:6188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:MT 

9074-A

 Vistos [...] Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, uma vez não 

demonstrado o pagamento das prestações alimentícias devidas, bem como 

permanecendo a inércia contínua do executado, DECRETO A PRISÃO 

CIVIL de ISIDRO VILLAGRA BENITEZ, já devidamente qualificado nos 

presente autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o 

pagamento das três prestações alimentícias anteriores ao ajuizamento da 

execução e as vencidas e vincendas no curso do processo.12. 

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO CIVIL, devendo o executado 

permanecer separado dos presos comuns.13. Intime-se a parte exequente 

para trazer aos autos o cálculo atualizado do débito alimentar, 

abatendo-se as quantias eventualmente pagas, para caso o executado 

queira efetuar o pagamento e postular o alvará de soltura"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80175 Nr: 4717-51.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES & NASCIMENTO LTDA, KENNER 

CAMPOS DO NASCIMENTO, AUGUSTO CESAR GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CRUZ BASTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar da Cruz e Sousa - 

OAB:3543/MT

 Processo n°: 4717-51.2010.811.0025 (Código nº: 80175)

EXEQUENTE: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO: Guimarães & Nascimento Ltda. e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.¬

Considerando que a consulta realizada por meio do sistema RENAJUD 

restou frutífera, nos termos do artigo 525, do NCPC, intime-se a executada 

para, querendo, se manifestar acerca do ato de constrição, no prazo 15 

dias.

 No mesmo prazo, deverá a parte executada indicar o endereço em que o 

veículo poderá ser localizado, sob pena de incidência de multa por prática 

de ato atentatório à dignidade da justiça, a qual, desde já, fixo na ordem de 

5% do valor da execução, que se mostra consentânea à repressão de 

eventual comportamento externado pelo executado e que somente incidirá 

se ele não cumprir a determinação judicial ou não esclarecer acerca da 

impossibilidade de fazê-lo.

 Cumprida a determinação anterior, promova-se a avaliação e depósito do 

bem, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

Executado (art. 841, §1º, CPC).

 Após, dê-se vistas ao exequente.

Às providências.

Juína/MT, 20 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 604 Nr: 48-43.1996.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VÍRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:não consta, SANDRA MARA CONTES 

LOPES - OAB:7.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2004/1964 (Cód. 604)

EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO: Rizzieri Agro Industrial Ltda.

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Considerando que a pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD 

para localização de bens passíveis de penhora em nome do executado 

restou infrutífera, intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 20 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81990 Nr: 1755-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANE MARISA BIANCHI, HADRIEL DA SILVA 

BIZARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Processo n°: 1755-21.2011.811.0025 (Código nº: 81990)

EXEQUENTE: Sicredi Univales - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

de Associados do Vale do Juruena

EXECUTADO: Iane Marisa Bianchi e outro

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.¬

Considerando que a consulta realizada por meio do sistema RENAJUD 

restou frutífera, nos termos do artigo 525, do NCPC, intime-se a executada 

para, querendo, se manifestar acerca do ato de constrição, no prazo 15 

dias.

 No mesmo prazo, deverá a parte executada indicar o endereço em que o 

veículo poderá ser localizado, sob pena de incidência de multa por prática 

de ato atentatório à dignidade da justiça, a qual, desde já, fixo na ordem de 

5% do valor da execução, que se mostra consentânea à repressão de 

eventual comportamento externado pelo executado e que somente incidirá 

se ele não cumprir a determinação judicial ou não esclarecer acerca da 

impossibilidade de fazê-lo.

 Cumprida a determinação anterior, promova-se a avaliação e depósito do 

bem, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

Executado (art. 841, §1º, CPC).

 Após, dê-se vistas ao exequente.

Às providências.

Juína/MT, 20 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 217-25.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS VERDAN LTDA, LUIZ ELOY BIELIK 

PEREIRA, CARMEM TEREZINHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, MÁRCIA APARECIDA DAVID - OAB:4889-A/MT

 Autos nº 217-25.1999.811.0025 (Cód. 1718)

EXEQUENTE: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

EXECUTADO: Madeiras Verdan Ltda. e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Considerando que a pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD 

para localização de bens passíveis de penhora em nome do executado 

restou infrutífera, intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.
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Juína/MT, 20 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120702 Nr: 1834-24.2016.811.0025

 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): MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1834-24.2016.811.0025 (Cód. 120702)

EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A

EXECUTADO: Marinalva Gomes de Oliveira

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que a pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD 

para localização de bens em nome do executado passíveis de penhora 

restou infrutífera, intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 20 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118772 Nr: 702-29.2016.811.0025

 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): MARIO SERGIO DE SOUSA VIEIRA ME, MARIO 

SÉRGIO DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 702-29.2016.811.0055 (Cód. 118772)

EXEQUENTE: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena

EXECUTADO: Mario Sergio de Sousa Vieira Me e outro

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que a pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD 

para localização de bens em nome do executado passíveis de penhora 

restou infrutífera, intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 20 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86757 Nr: 683-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA COSTA AVELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33915 Nr: 2072-92.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MARTINS MACHADO, VALDECIR 

MARTINS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros e veículos em 

nome dos executados passiveis de constrição judicial, defiro, desde já, o 

pedido formulado pelo exequente para realização de pesquisa eletrônica, 

por parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em nome dos 

devedores que possam estar registrados no sistema de consulta de 

dados denominado INFOJUD.De proêmio, é de se recordar que a utilização 

da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a 

partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que 

permite o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil.Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, 

mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se 

adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual.E 

antes que se perquira onde estaria a distinção entre a pesquisa feita via 

BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o deferimento da 

penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de consulta, não 

demanda o esgotamento das tentativas de obter a localização de bens 

pela via extrajudicial por parte do credor, porque dinheiro está na ordem 

primeira de preferencia de excussão, ex vi do que preconiza o art. 835 do 

CPC.Sendo assim, não localizados valores pecuniários à garantia da 

execução, retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela 

localização de bens expropriáveis do devedor.Neste sentido, ante o largo 

tempo de tramitação processual e que várias diligências já foram 

promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade da executada, 

sempre infrutíferas, parece-me que se acham satisfeitas as condições e 

requisitos para realização de pesquisas de bens por meio do sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD, razão pela qual defiro o pedido 

formulado.Realizada a pesquisa, dê-se vistas ao exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85931 Nr: 6605-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Autos nº 6605-21.2011.811.0025 (Cód. 85931)

EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO: Genes Oliveira Rios

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S E EXAMINADOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativa estadual referente à CDA nº 

20113517, no valor de R$ 27.078,85 (vinte e sete mil e setenta e oito reais 

e oitenta e cinco centavos).

Consoante teor da petição de fls. 48/49 e comprovantes de fls. 50/51, o 

executado efetuou o adimplemento integral do débito.

Nesses moldes, diante da satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 

6.830/80.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se alvará em favor do 

executado para levantamento do valor bloqueado às fls. 37/38. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 20 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89395 Nr: 3592-77.2012.811.0025

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 353 de 636



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos. Os aclaratórios não desafiam provimento, porque não existe o 

erro de premissa, nem qualquer equívoco decisório passível de correção 

em sede de embargos de declaração. Afirma o recorrente que a extinção 

do feito, pela desídia da parte em promover seu impulsionamento 

demandaria dupla intimação: da parte pessoalmente e de seu advogado, 

para que possa ocorrer o reconhecimento da hipótese extintiva, exegese 

que não se encontra em local algum do art. 267 do CPC/73, nem tampouco 

se acha prevista no art. 485 do CPC/2015. Assim, conheço dos embargos 

e não existindo omissão, contradição nem erro de premissa fática no caso 

em tela, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão extintiva em 

seus hígidos termos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105584 Nr: 394-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO E ASSUNÇÃO CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR RAMOS FAVARO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTIAGO CARDOSO 

ALMODOVAR - OAB:5912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ASSUNÇÃO E ASSUNÇÃO 

CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ: 10393218000107, Inscrição Estadual: 

11200622471. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E DA 

TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R$ 739,54 (SETECENTOS E 

TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), 

CONFORME CERTIDÃO DE CÁLCULO DE FL. 24 DOS AUTOS, SOB PENA 

DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA/PROTESTO. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE A GUIA PARA PAGAMENTO DOS VALORES SUPRACITADOS 

PODERÁ SER OBTIDA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home.

Despacho/Decisão: 1ª VaraVISTOS EM CORREIÇÃO.Processo em 

ordem.CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, após, INTIME-SE a parte 

pessoalmente ou via edital, se necessário, para efetuar o pagamento das 

custas e taxas judiciais a que foi condenado, no prazo legal.Decorrido o 

prazo sem o devido pagamento, certifique-se e expeça-se o necessário 

conforme determina a CNGC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Juína, 16 de agosto de 2017. Roger Augusto Bim DonegaJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 23 de março de 2018

Rosane Inês NoattoGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119277 Nr: 972-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOPP CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:OAB/GO 17.139, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Realizada pesquisa por meio do sistema Renajud para tentativa de 

localização de bens passíveis de contrição em nome do devedor, 

constatou-se que sobre os bens encontrados perdura gravame de 

alienação fiduciária, sendo inviável sua penhora, eis não pertencente ao 

executado, que é apenas seu possuidor, com responsabilidade de 

depositários, mas à instituição financeira fiduciária.

Desta feita, lavre-se termo de penhora dos direitos do executado sobre os 

veículos indicados no extrato do RENAJD anexo, e, nos termos do artigo 

525, do NCPC, intime-se a executada para, querendo, se manifestar 

acerca do ato de constrição, no prazo 15 dias.

 No mesmo prazo, deverá a parte executada informar para qual instituição 

financeira o veículo foi alienado, sob pena de incidência de multa por 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a qual, desde já, fixo na 

ordem de 5% do valor da execução, que se mostra consentânea à 

repressão de eventual comportamento externado pelo executado e que 

somente incidirá se ele não cumprir a determinação judicial ou não 

esclarecer acerca da impossibilidade de fazê-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100845 Nr: 2015-93.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CARLOS GIROTTO, CLÓVIS ZEVE 

COIMBRA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 9788

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para requerer o que entender direito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137380 Nr: 1467-29.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALMEIDA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, SONIA BISPO GOLO - OAB:OAB/MT 

20.634O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n°: 1467-29.2018.811.0025 - Código 137380

Autor: Rodrigo Almeida Lopes de Oliveira

Requerido: Município de Juruena

V I S T O S,

 Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, designo o DIA 21 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 13h:30min., para cumprimento do ato deprecado.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intime-se o autor para comparecer a solenidade para prestar depoimento 

pessoal, bem como os advogados, se houver.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 19 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000316-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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E. D. G. A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA DO MAGISTRADO (PROBLEMA TÉCNICO PJE)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000316-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. G. A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA DO MAGISTRADO (PROBLEMA TÉCNICO PJE)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

 

DECISÃO DO MAGISTRADO (PROBLEMAS TÉCNICOS PJE)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112499 Nr: 3891-49.2015.811.0025

 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: VALDECIR CIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior para o dia 15 de maio de 

2018 às 14h00min. Caberá ao advogado das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

do CPC. A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha 

implica a desistência de sua inquirição.

Providencie a escrivania as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 17 de abril de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98837 Nr: 248-20.2014.811.0025

 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: O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MICHEL TEIXEIRA GLIENKE, EVERTON 

CHECON AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intime-se a advogada dos requeridos, para que tome ciência da audiência 

redesignada para o dia 15 de maio de 2018 ás 15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 127337 Nr: 809-39.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:22870/O

 "SENTENÇA Vistos em correição. Trata-se de procedimento especial para 

apuração de suposto ato infracional supostamente praticado por MARLON 

VITOR DANELLI DOS SANTOS. O Ministério Público pugna pelo 

arquivamento do feito sob a fundamentação de que o adolescente 

completou maioridade e, tendo em vista que o suposto ato infracional não 

se enquadra nas hipóteses do artigo 122 do ECA, falta-lhe interesse 

processual no prosseguimento do feito. Breve relato. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o suposto menor infrator, 

Marlon Vitor Danelli dos Santos, nascido em 22 de novembro de 1999 

encontram-se atualmente com 18 (dezoito) anos de idade. Assim, não há 

que se falar em aplicação do ECA à Marlon Vitor Danelli dos Santos, pois 

as medidas socioeducativas têm como destinatário os adolescentes (entre 

12 e 18 anos) que praticam atos infracionais, visando, sobretudo, a 

ressocialização e a necessária correção dos adolescentes voltados para 

a prática de crimes e contravenções, que recebem o nome especial de 

atos infracionais. Posto isso, sem maiores delongas, com fulcro nos 

artigos 2º e 181, § 1º do ECA c/c art. 485, VI do PC/2015, HOMOLOGO o 

pedido de arquivamento do procedimento e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo sem esolução de mérito por perda superveniente do 

objeto. Sem custas, ex vi artigo 141, § 2º do ECA. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132212 Nr: 3949-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR FERREIRA SOARES, KARINE DE 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

estatal externada na denúncia para ABSOLVER a ré KARINE DE OLIVEIRA 

DA SILVA de todas as imputações contidas na denúncia, bem como 

ABSOLVER o acusado VALTEIR FERREIRA SOARES quanto ao crime 

previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, CONDENANDO-O pela prática do 

crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 

10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98792 Nr: 195-39.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 573 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 605

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95445 Nr: 3717-11.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MOZART DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 Ante o exposto, não tendo sido impugnado o cálculo (f. 219), 

HOMOLOGO-O para que surtam os seus devidos e legais efeitos, 

devendo a pena ser analisada com base no mencionado cálculo.No mais, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho LER expressamente as condições aludidas na Portaria, 

alertando-se das consequências do descumprimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109613 Nr: 2408-81.2015.811.0025

 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): ANTONIO JOAO ROSENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Termo Circunstanciado n°: 2408-81.2015.811.0025

Código 109613

V I S T O S,

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 DE MAIO DE 

2018, às 15h:30min..

Cite-se o acusado para que compareça à solenidade, advertindo-o que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação, bem como 

intime-se o seu advogado (fl. 46).

Intimem-se, ainda, as testemunhas indicadas na peça inicial.

Na audiência, a denúncia será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

não rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 19 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104395 Nr: 4679-97.2014.811.0025

 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 DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SERIGIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Termo Circunstanciado n°: 4679-97.2014.811.0025

Código 104395

V I S T O S,

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 DE MAIO DE 

2018, às 13h:30min..

Intime-se o acusado para que compareça à solenidade, advertindo-o que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação, bem como 

intime-se o seu advogado.

Intimem-se, ainda, as testemunhas indicadas na peça inicial.

Na audiência, a denúncia será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

não rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 19 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 126391 Nr: 215-25.2017.811.0025

 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): LERINDO DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Termo Circunstanciado n°: 215-25.2017.811.0025

Código 126391

V I S T O S,

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 DE MAIO DE 

2018, às 14h:30min..

Intime-se o acusado para que compareça à solenidade, advertindo-o que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação, bem como 

intime-se o advogado dativo.

Intimem-se, ainda, as testemunhas indicadas na peça inicial.

Na audiência, a denúncia será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

não rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 19 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 126871 Nr: 491-56.2017.811.0025

 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): MARCOS HENRIQUE CAMARGO CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Termo Circunstanciado n°: 491-56.2017.811.0025

Código 126871

V I S T O S,

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 DE MAIO DE 

2018, às 15h:30min..

Intime-se o acusado para que compareça à solenidade, advertindo-o que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação, bem como 

intime-se o advogado dativo.

Intimem-se, ainda, as testemunhas indicadas na peça inicial.

Na audiência, a denúncia será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

não rejeição sumária da peça.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 19 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119389 Nr: 1042-70.2016.811.0025

 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): LUIS CARLOS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Termo Circunstanciado n°: 1042-70.2016.811.0025

Código 119389

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 356 de 636



V I S T O S,

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 DE MAIO DE 

2018, às 16h:30min..

Intime-se o acusado para que compareça à solenidade, advertindo-o que 

deverá trazer suas testemunhas, independente de intimação, bem como 

intime-se a advogada dativa.

Intimem-se, ainda, as testemunhas indicadas na peça inicial.

Na audiência, a denúncia será ou não recebida após apresentação de 

defesa oral (art. 81 da Lei dos Juizados Especiais), se não for o caso de 

não rejeição sumária da peça.

Em tempo, registro que serão arbitrados os honorários à advogada dativa 

no momento da prolação da sentença.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 19 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125749 Nr: 4794-50.2016.811.0025

 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): VELY BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Termo Circunstanciado n°: 4794-50.2016.811.0025

Código 125749

V I S T O S,

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 DE MAIO DE 

2018, às 13h:30min..

Intimem-se o acusado, seu advogado para que comparecerem à 

solenidade, advertindo que deverá trazer suas testemunhas, 

independente de intimação (art. 78, Lei nº 9.099/95).

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 20 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 91031 Nr: 4111-02.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 (...)Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo 

que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no 

art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.CONDENO o 

executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este 

último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 

85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao 

ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações 

t r i bu t á r i a s  ( T R F - 5 ,  A C  0 0 0 3 5 6 8 4 6 1 9 9 6 4 0 5 8 0 0 0  A L ,  j . 

28/01/2016).DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens do 

executado no presente feito.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 

16 de novembro de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238139 Nr: 1850-20.2016.811.0011

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavimat - Terraplanagem e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476

 Defiro o pedido formulado à fl. 127, razão pela qual determino a 

suspensão do feito por 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 23 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238139 Nr: 1850-20.2016.811.0011

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavimat - Terraplanagem e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476

 Autos nº. 1850-20.2016.811.0011 (Código: 238139)

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil s/a, 

contra o recebimento da inicial às fls. 34/34v, sob a alegação, em suma, 

de que a mencionada decisão fora contraditória, visto que fora designado 

audiência de conciliação na ação de busca e apreensão.

Os autos vieram conclusos.

 Pois bem.

 Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do NCPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na 

decisão.

Alega o embargante que a decisão proferida por este Juízo fora 

contraditória, tendo em vista que designou solenidade conciliatória no rito 

de busca e apreensão, eis que a parte autora não demonstrou interesse 

na referida audiência.

Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que de fato houve a 

contradição apontada pela parte autora, considerando que o procedimento 

de busca e apreensão é regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, correndo em 

rito próprio, não sendo cabível a designação de solenidade conciliatória 

prevista no art. 334.

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, razão porque, SUPRINDO a contradição ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, TORNO PARCIALMENTE sem 

efeito a r. decisum de fls. 34/34v, no tocante ao agendamento da 

solenidade, devendo ser prontamente cancelada.

Ademais, conforme preceitua o Decreto-Lei nº 911/69 em seu Art. 3º, §3º, 

INTIME-SE o devedor fiduciante para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias.

Mantenho os demais termos da decisão.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2016.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238139 Nr: 1850-20.2016.811.0011

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavimat - Terraplanagem e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476

 Autos nº. 1850-20.2016.811.0009 (Código: 238139)

Vistos.

Cuida-se de pedido de busca e apreensão com pedido liminar embasado 

em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual a requerente, 

Banco do Brasil s/a, pretende alcançar o bem que se encontra em posse 

de Pavimat – Terraplanagem e Construção Ltda, em decorrência do 

contrato indicado às fls. 19/24 em que se vê a perfeita identificação da 

coisa alienada fiduciariamente.

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 verifica pela notificação extrajudicial expedida por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor.

 Acolho os argumentos da autora, eis que verifico que esta comprovou a 

mora da parte requerida, pois expediu notificação para o endereço 

constante no contrato de fl.25v 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, razão 

porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO, 

com as seguintes advertências:

 I-) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelo credor (fls.29/30v), recebendo o bem livre de 

ônus;

II-) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio do credor fiduciário;

III-) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos do 

representante legal do autor;

DESIGNO audiência para o dia 04/08/2016, às 09h30min. A audiência será 

realizada no CEJUSC, Setor de Conciliação, Núcleo de Conciliação.

 CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis contados a partir da realização da audiência, apresentar 

contestação.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial. Cientifique-se as partes 

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.

Transcorrido 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.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 23 de junho 2016.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 135892 Nr: 2316-87.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, João Henrique Garcia - OAB:13153/MT, Pedro Roberto 

Romão - OAB:SP / 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do exequente foi intimado via DJE da 

devolução da carta precatória com diligencia negativa, deixando fluir o 

prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 78 Nr: 665-11.1997.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642, Willian Jose de Araujo - OAB:3928

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do exequente foi intimado do r. 

despacho de fls. 90, via DJE, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 638 Nr: 294-47.1997.811.0011

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Rodrigues da Silva, Geraldo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do embargado foi intimado do r. 

despacho de fls. 791, via DJE, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 20 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250332 Nr: 3197-54.2017.811.0011

 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: Roseli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autrora para que se manifeste sobre o 

laudo pericial de fls. 60/66, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 535 Nr: 71-94.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Vale D'Oeste Ltda, 
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Naur Souza de Mota, Angela Maria Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:19536/O, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 Intimação do procurador da parte requerente que foi expedido Carta 

Precatória para a Comarca de Presidente Prudente-SP, com a finalidade de 

citação da parte devedora, devendo vossa senhoria efetuar o pagamento 

das custas para distribuição naquela comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257232 Nr: 584-27.2018.811.0011

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Garcia Batista - 

OAB:211608, Marcelo Guarita Borges Bento - OAB:207199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado da parte autora para retirar a carta 

precatória de cumprimento de liminar e citação, para providenciar a 

distribuição da mesma na comarca deprecada, com urgencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250452 Nr: 3241-73.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Araújo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 102 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 05 de junho de 2018, às 

16h15min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256518 Nr: 302-86.2018.811.0011

 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: Djalma José de Matos

 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(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de maio de 2018 às 13h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33633 Nr: 4228-27.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cristina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18.387

 Autos n. 2008/343 - Código: 33633

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 74, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome do 

executado, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de outubro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257276 Nr: 602-48.2018.811.0011

 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: Maria Auxilia Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 35/36,cujo dispositivo 

transcrevo:”...CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258240 Nr: 1032-97.2018.811.0011

 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: Neuza Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 52/54,cujo dispositivo 

transcrevo:”...CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos 

autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258050 Nr: 948-96.2018.811.0011

 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: Elisabete de Oliveira 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:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 33/35,cujo dispositivo 

transcrevo:”...RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 258313 Nr: 1072-79.2018.811.0011

 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: Osmar Carlos de Paula

 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 sobre a decisão de fls. 48/50,cujo dispositivo 

transcrevo:”...RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil...."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 247-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel Henrique Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Maior 

Construções Ltda, Seguradora Brasil Veículos - Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, Flávia Silva Ribeiro - OAB:13.240-A, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT

 Intimar os advogados dos executados para pagar o débito no valor de R$ 

15.913,31, 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. 

Bem como intimá-los sobre a R. Decisão de fls. 497, cujo teor 

transcrevo:"Código 98081. 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. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de março de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246267 Nr: 1256-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, WKLdO, 

KJLdO, DRLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Lemes Moreira, Carlos Francisco de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 Intimar o Procurador do Municipio DR. Gilson Carlos Ferreira, para que 

devolva os autos no prazo de 12 horas, vez que há documentos urgentes 

a serem juntados e analisados pelo Ministério Público e pela Juíza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 3757-93.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 SEGUNDA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CIVIL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 19 de abril de 2018, às 15h20min.

Autos n°: 251371

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores da parte requerente e requerida, e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Rosa 

Fornasieri Camargo, Edinei dos Reis da Costa, Claudia Mariano Alves 

Soratto, Erli Porto de Oliveira, Tânia Amaral de Souza, Ernanda Cristina de 

Jesus, José Nilton Costa Silva, Kelly Cristina da Cruz. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando 

pela parte autora.

Após, vistas ao Ministério Público para emissão de parecer.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Douglas Alves da Cruz

Advogado

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Maurílio Rodrigues de Matos

 Parte requerente

 Solange da Silva

 Parte requerida

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 179256 Nr: 866-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimar o advogado do executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Bem como intimá-lo 

sobre a decisão de fls. 316, cujo teor transcrevo:"Intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução.

Não impugnada a execução no prazo suso citado, o que deverá ser 

certificado, ou rejeitadas as arguições da executada, expeça-se, por 

intermédio do Presidente do Tribunal, precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal. Tratando-se de impugnação parcial, a parte incontroversa poderá 

ser objeto de cumprimento imediato, nos moldes acima assinalados. No 

mais, determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação em Execução de Sentença, bem como seja certificado 
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a existência de custas pendentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Mirassol D’Oeste, 14 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239352 Nr: 2439-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 Intimar o advogado do executado para pagar o débito no valor de R$ 

11.570,13, 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. 

Bem como intimá-lo sobre a decisão de fls. 139, cujo teor 

transcrevo:"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. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237405 Nr: 1467-42.2016.811.0011

 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: SDHdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 523, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Conheço os embargos, por 

tempestivos, e dou-lhes provimento para sanar o vício apontado nos 

seguintes termos: Considerando-se que a transação ocorreu antes da 

sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, §3º do 

Código de Processo Civil. No mais, mantenho incólumes os demais 

capítulos da sentença. Intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 12291 Nr: 352-40.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Santa Maria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:8.620

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

152/153-V, cujo teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, CONHEÇO 

os embargos, por tempestivos, e DOU-LHES PROVIMENTO para 

reconhecer o erro material contido da decisão vergastada, determinando, 

para tanto, a remessa deste feito ao Juízo da Primeira Vara Cível desta 

Comarca, bem como o desapensamento dos processos de códigos 15410 

e 31186. No mais, MANTENHO incólume a decisum objurgada."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 161350 Nr: 2049-81.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado do executado para pagar o débito no valor de R$ 

4.558,55, 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. 

Bem como intimá-lo sobre a decisão de fls. 144, cujo teor 

transcrevo:"Código 161350. 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. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235359 Nr: 370-07.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimar o advogado do executado 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.Bem como intimá-lo ainda do R. 

Despacho de fls. 110, cujo teor transcrevo:"Código 235359.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 
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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.Mirassol D’Oeste/MT, 14 

de março de 2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 136004 Nr: 2320-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete da Silva, Ademir Francisco 

Roza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

535/536, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Portanto, não se infere dos 

arts. 130 e 131 do CTN que o arrematante seja responsável pelo débito 

tributário incidente sobre o veículo arrematado, mas sim que ocorre a 

sub-rogação sobre o respectivo preço e que o produto da arrematação 

deve ser destinado preferencialmente ao seu pagamento. Diante do 

exposto, determino a intimação da Fazenda Pública Estadual para que 

informe nos autos, em cinco dias, a respeito da existência de débitos 

vencidos e não pagos relativos à motocicleta arrematada a fim de que os 

valores auferidos por meio da arrematação possam ser destinados 

primeiramente à quitação destes débitos. Incontinenti, determino ainda que 

a Fazenda Pública Estadual promova, em cinco dias, a baixa de eventuais 

ônus para que o veículo possa ser entregue livre e desembaraçado ao 

arrematante. No mais, em atendimento à cota ministerial de fls. 532/534, 

certifique-se a Secretaria da Segunda Vara quanto ao cumprimento da 

carta precatória expedida à fl. 527, bem como o decurso do prazo para 

que o executado Ademir Francisco Roza e Aparecido Donizete da Silva se 

manifestem acerca da penhora e da arrematação. Outrossim, cumpra-se a 

parte final da decisão de fls. 504, intimando-se o Município de Mirassol 

d’Oeste para que informe uma conta bancária para a transferência dos 

valores penhorados às fls. 500/501. Oficie-se aos Cartórios de Registro 

de Imóveis das Comarcas de Mirassol d’Oeste, Cáceres e Cuiabá para que 

informem a respeito da existência de bens imóveis em nome dos 

executados, bem como ao INDEA para que informe sobre a existência de 

bovinos em nome dos executados, obstando a sua transferência. Por fim, 

informa-se que se realizou pesquisa pelos Sistemas RENAJUD e 

BACENJUD com o intuito de perquirir a respeito da existência de possíveis 

aplicações financeiras em nome dos executados, assim como de veículos, 

cujos extratos seguem anexo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 216451 Nr: 3158-62.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jacinta Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar o advogado da parte requerida para que informe nos autos, no 

prazo legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de 

Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237388 Nr: 1459-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do executado para que informe o atual endereço dos 

requeridos para posterior intimação dos mesmos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 158386 Nr: 1455-67.2012.811.0011

 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: Anderson Rodrigo Linhares de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 167, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante da possibilidade de atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos interpostos às fls. 155/157, 

manifeste-se o embargado, em cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2º 

do Código de Processo Civil. Quanto à determinação de penhora no rosto 

dos autos, expeça-se ofício àquele Juízo informando que a decisão 

proferida às fls. 151/152-vº, a qual julgou improcedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença fora objeto de embargos de declaração e 

atualmente encontra-se em análise por este Juízo. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258702 Nr: 1274-56.2018.811.0011

 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: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ferreira Tiburtino - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Busca e 

Apreensão. 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial 

Data: 07/08/2018 Hora: 14:30 . 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/08/2018 Hora: 15:00 . 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/08/2018 Hora: 16:30 . 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/08/2018 Hora: 16:00 . 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/08/2018 Hora: 17:00 . 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/08/2018 Hora: 17:30 . 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA COMAR BONFOCHI (REQUERENTE)

JANIO SIDNEY BONFOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MANTOVANNI BEATO OAB - MT0017037A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 08/08/2018 Hora: 16:00 . 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO (REQUERENTE)

JULIANA COMAR BONFOCHI CAMPESATTO (REQUERENTE)

MARGIA IZABEL GIACOMAZZI CAMPESATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MANTOVANNI BEATO OAB - MT0017037A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 08/08/2018 Hora: 16:30 . 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMI DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 
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Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 08/08/2018 Hora: 17:30 . 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SOARES RIBAS (REQUERIDO)

AGRO PECUARIA CERRO AZUL S A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALEX RODRIGUES SPINOLA (TESTEMUNHA)

JOSE AMARILDO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

MARCO AURELIO SFOGIA (TESTEMUNHA)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 13:00 . 

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245757 Nr: 958-77.2017.811.0011

 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: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Anibadab Dias Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 PROCESSO/CÓD. Nº 245757

Vistos, etc.

Tendo em vista que consta na certidão de fl.79 que os objetos não foram 

encaminhados ao Fórum, arquivem-se os autos mediante as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril 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.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 226803 Vistos etc.Trata-se de executivo de pena em 

face de EZEQUIEL SABINO DA COSTA.Na data de 15 de setembro de 

2017, realizou-se audiência admonitória, oportunidade em que foram 

fixadas novas condições para o cumprimento da pena no regime 

semiaberto, conforme fls. 209/210. Às fls. 262/289 foi noticiado pela 

Central de Monitoramento Eletrônico que o recuperando tem se ausentado 

de sua residência aos finais de semana, em horários não permitidos, bem 

como da Comarca, sem autorização, além de não estar carregando 

devidamente sua tornozeleira.É o relatório. (...)“(...) Dependendo do caso 

concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).Em face do 

exposto, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento da 

pena do recuperando EZEQUIEL SABINO DA COSTA, do semiaberto para 

o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de prisão.Aguarde-se o 

cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito em arquivo 

provisório.Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.Por fim, em 

caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para designação 

de audiência de justificação.Ciência ao Ministério Público e Defensor.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 226803

Recuperando: EZEQUIEL SABINO DA COSTA

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Recuperando: Ezequiel Sabino da Costa

Aos dezoito dias do mês de abril de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, 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 MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa.

Oficie-se à Secretaria de Saúde para que disponibilize os medicamentos 

necessários ao recuperando no período em que estiver recluso.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA
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Defensor Público

EZEQUIEL SABINO DA COSTA

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 226803

Vistos etc.

Considerando a certidão de fl. 242, autorizo o recuperando a se deslocar 

à cidade de Cuiabá, exclusivamente para buscar o resultado de seu 

exame médico, no dia 13 deste mês, devendo juntar os documentos 

comprobatórios quando do seu retorno.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

Às providências.

 Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 Nesse sentido, em virtude da justificativa e atestados médicos 

apresentados pelo recuperando na presente solenidade, bem como 

considerando a inexistência de novas faltas nas palestras, consoante lista 

de frequência às fls. 224/226, resta superando o motivo que fundamentou 

a regressão cautelar, razão pela qual acolho a justificativa e REVOGO a 

prisão decretada ao recuperando Ezequiel Sabino da Costa, para mantê-lo 

no regime semiaberto, devendo este dar continuidade ao cumprimento das 

condições aplicadas às fls. 209/210.Serve a presente decisão como 

ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo o recuperando deva 

permanecer preso.Autorizo o recuperando a ir para Cuiabá, no dia 

13/11/2017, podendo lá pernoitar por dois dias, para fins de tratamento 

médico, devendo juntar aos autos posteriormente comprovante de que foi 

para Cuiabá a tratamento médico em referidas datas.Oficie-se ao sistema 

de monitoramento a respeito desta autorização.Saem desta audiência 

todos intimados.Cumpra-se”.Não havendo óbice na utilização de sistema 

de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, 

manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, 

cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada 

mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora de Gabinete II), digitei.JEAN 

GARCIA DE FREITAS BEZERRAJuiz de DireitoFÁBIO PAULO DA COSTA 

LATORRACAPromotor de JustiçaUBIRAJARA VICENTE LUCADefensor 

PúblicoEZEQUIEL SABINO DA COSTARecuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 226803

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em face de Ezequiel Sabino da Costa.

Na data de 15 de setembro de 2017 realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime semiaberto, dentre elas a participação do projeto 

“Resgatando Vidas”, de frequência semanal, conforme ata de fls. 209/210.

Às fls. 219/220 foi noticiado o não comparecimento do recuperando em 

duas datas do curso Resgatando Vidas, sem qualquer justificativa.

Vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando compareceu em audiência admonitória, 

momento em que foram aplicadas condições a serem cumpridas para o 

regime semiaberto, consoante decisão de fls. 209/210, sendo que no item 

“j” consta expressamente a condição de “participar do projeto Resgatando 

Vidas, enquanto em atividade, a ser realizado todas as quartas-feiras”.

Pois bem, segundo consta dos autos, o apenado não compareceu e nem 

justificou a ausência em duas palestras do curso (fls. 219/220), 

demonstrando sua falta de comprometimento e desmazelo quanto ao 

cumprimento da reprimenda, frustrando os fins da execução penal.

Vale destacar que o recuperando foi advertido que o descumprimento das 

condições impostas em audiência ensejaria a imediata regressão do 

regime aberto ao fechado.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que é manifesta a violação das 

obrigações impostas para o regime extramuros, o que constitui falta grave 

segundo art. 50, inciso V, da LEP.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 
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o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando EZEQUIEL SABINO DA COSTA, do 

semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito em 

arquivo provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Por fim, em caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Autos n°: 226803

Data da audiência: 15/09/2017

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O MM. Juiz fez ao recuperando explanação quanto às novas condições a 

serem cumpridas no regime SEMIABERTO, alertando-o sobre a 

possibilidade de regressão de regime em caso de descumprimento, quais 

sejam:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) Comparecer na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, situada na 

Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT CEP 

78280-000, no dia 06/10/2017, às 09:00h, para colocação da tornozeleira 

eletrônica e receber explicações técnicas quanto ao funcionamento da 

mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de não estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 23/10/2017, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação. Já em andamento, fica o 

recuperando previamente notificado para participar do projeto 

“Resgatando Vidas”, enquanto em atividade, a ser realizado todas as 

quartas-feiras, entre 19:00h e 21:00h, na Escola Centro Municipal 

Educacional “Vereador Edson Athier de Almeida Tamandaré”, localizada 

na Rua Bahia, nº 3739, Bairro Cidade Tamandaré III, Mirassol D’Oeste/MT, 

sendo que nos dias de realização do evento fica o recuperando 

dispensado do comparecimento na Cadeia Pública, acaso não esteja 

incluso no sistema de monitoramento eletrônico. Friso que referido projeto 

terá seu lançamento no dia 02/10/2017 (segunda-feira), às 19:00h, no 

local acima citado, sendo o comparecimento obrigatório.

DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Na forma do art. 116 da Lei nº 7.210/84, considerando o caráter 

retributivo, preventivo e ressocializador da pena, tenho como necessária a 

alteração das condições de cumprimento de pena do recuperando, uma 

vez que as anteriormente fixadas não cumprem os fins acima citados, por 

serem extremamente brandas, de difícil fiscalização e não ensejarem 

qualquer espécie de ressocialização.

Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições impostas no 

regime SEMIABERTO, foi o mesmo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora impostas.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 
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estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Oficie-se ao responsável pelo Projeto “Resgatando Vidas”, a fim de que 

informe a participação do recuperando ao mesmo.

• Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:

Tendo cálculo de pena nos autos e este já sido homologado no processo, 

com as partes intimadas, aguarde-se o cumprimento da pena.

• Sobre eventual multa imposta:

Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo que 

realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 

da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Saem desta audiência todos intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Leonardo Moraes Gonçalves

Promotor de Justiça

Lina Marie Cabral

Defensora Pública

Ezequiel Sabino da Costa

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 226803

Vistos, etc.

Nos termos do art. 116 da Lei nº 7.210/84, designo audiência admonitória 

para o estabelecimento de novas condições para o cumprimento de pena 

do recuperando(a), a ser realizada no dia 15/09/2017, às 13h30min.

Intime-se o(a) recuperando(a) quando da assinatura periódica do(a) 

mesmo(a) em Secretaria, salientando que no dia da mencionada audiência 

deverá trazer cópia de comprovante de endereço atualizado, ainda que 

resida em zona rural.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que o não comparecimento poderá importar 

em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.

Após intimação do(a) recuperando(a), ciência à Defesa deste e ao 

Ministério Público. Não havendo defensor constituído no processo, 

intime-se a Defensoria Pública para acompanhamento do ato.

Outrossim, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas 

do cálculo de pena de fl. 200, não se constatando qualquer irregularidade 

no mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

próxima àquela prevista para a progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239715 Nr: 2686-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cenecir dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 18 de abril de 2018, às 14h.

Autos n°: 239715

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas 

Rooselvet de Oliveira, Nelson João Pires, Danilo Cesar Ochiuto. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

Dada a palavra ao Ministério Público: Requeiro vistas para informar o 

endereço da testemunha Lourival Carrasco.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistas ao Ministério Público para informar, em 05 (cinco) dias, o endereço 

da testemunha Lourival Carrasco.

Fornecido o endereço, intime-a para a audiência abaixo aprazada, acaso 

resida nesta comarca, ou depreque-se, se o caso.

Designo audiência para o dia 20/06/2018 para interrogatório do acusado e 

oitiva da testemunha Lourival, acaso resida nesta comarca.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Jeferson Luis Fernandes Beato
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Advogado

Cenecir dos Santos Sobrinho

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235521 Nr: 486-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Danilo Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 PROCESSO/CÓD. Nº 235521

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 214/218 comprovantes de 

trabalho para justificar sua ausência na Cadeia Pública nos dias 01, 15, 20 

e 21 de fevereiro de 2018, abono suas faltas para os devidos fins.

Intime-se o recuperando a comprar as faltas relativas ao mês de março de 

2018.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239389 Nr: 2455-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo de Matos Bibiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 18 de abril de 2018, às 16h30min.

Autos n°: 239389

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando a manifestação do Comandante Christian Procópio Scussel 

à fl. 87, informando que o Policial Militar Calindo estaria em normal escala 

de serviço no dia 12/09/2017, tem-se como contraditória a manifestação 

de fls. 99-100 do referido Policial, que atesta que se encontrava de licença 

médica.

Por conta destes fatos, o Ministério Público pugnou à fl. 107 pela 

manutenção da multa aplicada.

Tendo em vista as divergências apontadas, oficie-se novamente ao 

Comando Militar para que informe se no dia 12/09/2017 o referido policial 

estava trabalhando normalmente, se foi intimado ou se estava de licença 

médica.

No mais, redesigno a presente audiência para o dia 04/07/2018, às 14:00h.

Requisite-se novamente o Policial Militar.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246605 Nr: 1439-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira Roxo, Ronaldo Adriano dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 18 de abril de 2018, às 16h40min.

Autos n°: 246605

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas 

Lindomar Ângelo da Silva, Edclison Moreira Velozo, Paulino Marques de 

Morais. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público desiste da oitiva do Policial Alex e insiste na oitiva do 

Policial Ednei Barbosa e requer seja oficiado a Delegacia para juntada do 

laudo pericial realizado na viatura, conforme requisição fl. 39.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência do Policial Alex.

Redesigno a presente audiência para o dia 04/07/2018, às 14:10h.

Requisite-se o Policial Ednei, devendo a guarnição justificar sua ausência 

na presente data, visto que devidamente requisitado, sob pena de 

responsabilização.

Oficie-se à autoridade de polícia, solicitando referido laudo, em 05 (cinco) 

dias.

Defiro parcialmente o pedido de fl. 142, permitindo o depoimento apenas 

das testemunhas Cleiton e Cristiano, salientando que não há mais qualquer 

testemunha da defesa a serem ouvidas.

Os réus solicitaram que seus interrogatórios sejam feitos por precatória, 

pelo que deprequem-se os respectivos interrogatórios, acaso ainda não 

tenha sido feito.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Damien Reyes Puertas

Advogado

Antônio Oliveira Roxo

Parte ré

Ronaldo Adriano dos Santos

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 186271 Nr: 2078-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento
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Dia 19 de abril de 2018, às 14h30min.

Autos n°: 186271

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas José 

Pereira Gomes e Ednilson Teixeira de Araújo. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 29/05/2018, às 14:20h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva de Cleonice e Lucas, que 

apesar de devidamente intimados deixaram de comparecer.

Depreque-se a intimação do réu para a presente audiência.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255953 Nr: 12-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 19 de abril de 2018, às 16h20min.

Autos n°: 255953

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que as vítimas, apesar de devidamente intimadas, deixaram 

de comparecer, redesigno o presente ato para o dia 26/04/2018, às 

16:10h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Flávio Henrique Benevides

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255876 Nr: 5967-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos, Adeildo Alves dos 

Santos, Carolaine da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 19 de abril de 2018, às 17h.

Autos n°: 255876

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas 

Anderson da Silva Nunes, Thiago Mendes da Rocha Camargo, Luiz 

Marques Fraguas. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Determino que a ré Carolaine, em 05 (cinco) dias, acoste aos fólios 

comprovante atualizado de endereço, haja vista a certidão de fl. 120.

Considerando que o advogado Iuri Seror Cuiabano, apesar de 

devidamente intimado, deixou de comparecer na presente audiência, não 

apresentando qualquer justificativa, nomeio tão somente para esta 

audiência o Defensor Público em favor do réu Carlos Messias, devendo-se 

oficiar à seccional da OAB local informando referida desídia funcional.

Redesigno a presente audiência para o dia 26/04/2018, às 16:50h.

Considerando que Roberto e Vivaldo, apesar de devidamente intimados, 

deixaram de comparecer, expeça-se mandado de condução coercitiva 

dos mesmos.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Carlos Messias dos Santos

 Parte ré

 Adeildo Alves dos Santos

 Parte ré

Carolaine da Rocha

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241600 Nr: 3696-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilmar Silva Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 241600

 Vistos etc.

Considerando o retorno do recuperando a esta Comarca, conforme 

certidão de fl. 95, intime-se o apenado a retomar o comparecimento diário 

na Cadeia Pública, a partir de sua intimação, conforme determinado na 

parte final da decisão de fl. 91, sob pena de regressão de regime.

No mais, quanto ao atestado de frequência escolar de fl. 99, autorizo o 

recuperando a frequentar a E. E. Benedito Cesário da Cruz, no primeiro 

semestre deste ano, no período noturno, devendo se recolher em sua 

residência após o término da aula.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida à fl. 92, devidamente 

cumprida.

Oficie-se às Polícias Civil e Militar acerca da presente autorização.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247391 Nr: 1812-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Versalli Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 247391

 Vistos etc.

Cuida-se de novo pedido de prisão domiciliar elaborado pela defesa do 

recuperando Rafael Versalli Pinto, conforme fls. 136/181.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento, de 

acordo com às fls. 183/185.

Vieram-me conclusos. Decido.

Compulsando os autos, denoto que este Juízo já analisou, por duas vezes, 

pedido análogo ao presente, conforme decisões de fl. 76 e fl. 133, 

oportunidade em que os requerimentos foram indeferidos em razão da 

inexistência dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar.

Aliás, consta à fl. 133 decisão exarada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso denegando a ordem ao Habeas Corpus nº 

1006023-69.2017.8.11.0000, impetrado pelo recuperando para a 

concessão da referida benesse, visto que o recuperando, novamente, 

não comprovou que é imprescindível à subsistência do irmão menor.

Ocorre que, conforme fls. 136/181, a defesa expôs novo contexto fático 

para fundamentar o pedido de prisão domiciliar, salientando que o irmão 

menor do recuperando, Murilo Versalli Siqueira Gonzaga, de oito anos, 

atualmente sob os cuidados da avó materna, Alda de Oliveira Versalli, 

desenvolveu doença psicológica de cunho emocional, face a ausência do 

irmão, ora recuperando, Rafael Versalli Pinto, pelo que o retorno deste ao 

convívio familiar seria de suma importância, visando prover os cuidados 

do infante.

 Nesse sentido, em que pese os fatos novos narrados pela defesa, tenho 

que, novamente, não estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da prisão domiciliar, isto porque o menor Murilo Versalli 

Siqueira Gonzaga já possui mais de seis anos de idade, e não sofre de 

nenhuma deficiência que exija cuidados especiais (inciso III, do art. 318 do 

CPP), bem como não se encontra desamparado, visto que a avó materna 

está provendo seus cuidados, além de possuir outros dois irmãos, 

Henrique Versalli Pinto, de 18 anos, e Giselli Versalli Pinto, de 16 anos, 

capazes de suprir qualquer necessidade do infante.

 Ante o exposto, considerando que o recuperando não é indispensável 

aos cuidados do irmão menor, indefiro o pedido vertido pela defesa às fls. 

136/181.

Aguarde-se o cumprimento da pena, voltando-me conclusos na data 

prevista para progressão de regime.

Intime-me. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 151534 Nr: 19514-44.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodimar Marcos Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 151534

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando RODIMAR MARCOS 

CAMILO, atualmente no regime aberto, preenche as exigências de caráter 

objetivo para a concessão do livramento condicional, conforme exsurge 

do cálculo de pena à fl. 397, assim como o subjetivo, vez que inexiste nos 

autos qualquer informação de que o apenado tenha descumprido as 

condições anteriormente aplicadas, fazendo jus ao benefício na forma do 

art. 83 do Código Penal, em consonância com o parecer do Ministério 

Público à fl. 416/417, porquanto inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

concessão do livramento condicional, de tal sorte que seu deferimento é 

inarredável pelo contido nos autos, com espeque no art. 83 do CP, c/c 

artigos 112 usque 115 da Lei 7.210/1984, CONCEDO definitivamente ao 

condenado RODIMAR MARCOS CAMILO o benefício do livramento 

condicional, mediante as seguintes condições, que deverão ser 

devidamente cumpridas, sob pena de regressão de regime:

A) Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez) de cada mês, para 

assinar lista de comparecimento, a partir de sua intimação.

B) Recolhimento domiciliar entre 20h e 05h, salvo se provar trabalho lícito, 

estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação 

nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 G) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação ao Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

H) Não cometer novo crime ou contravenção penal;

I) Participar dos projetos recuperacionais indicados pelo Juízo da 

Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos 

de palestras, tratamentos contra dependência química, alcoólica, amparo 

psicológico, etc., bastando mera notificação do mesmo para participação.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de comparecimento mensal em 

Juízo.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Designo audiência admonitória para o dia_25/05/2018, às 10h50min.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 370 de 636



com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248456 Nr: 2305-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldinei Muniz Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 248456

Recuperando: ALDINEI MUNIZ CARNEIRO

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Recuperando: Aldinei Muniz Carneiro

Aos vinte dias do mês de abril de 2018, na sala de Audiências da Terceira 

Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de Mato 

Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, 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 MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

Defensor Público

ALDINEI MUNIZ CARNEIRO

Recuperando

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 3/2018/ DF/NM

 O Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Nova Mutum/MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o Ilustríssimo Senhor Vice-Diretor-Geral do TJMT, 

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS, com o objetivo de oportunizar o estágio 

de estudantes de nível superior, aliado a necessidade de auxílio na 

prestação jurisdicional, autorizou, em 13 de abril de 2018, esta Comarca a 

proceder processo seletivo de recrutamento de estagiário,

 1. Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de Nível Superior dos Cursos de Direito, Ciências Contábeis e 

Administração na Comarca de Nova Mutum/MT.

 2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As INSCRIÇÕES serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Nova Mutum/MT, situado na Rua das Helicônias, nº 444-N, Jardim das 

Orquídeas, Nova Mutum/MT, no período de 2/5/2018 a 15/5/2018 , no 

horário das 12h às 19h.

4. As PROVAS serão aplicadas no dia 27/5/2018 (Domingo) , das 9h às 

12h, na Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, à Av. Mutum, 1401-W, 

Centro, Nova Mutum-MT.

5. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recurso Humanos 

do Tribunal de Justiça.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital.

Nova Mutum/MT, 19 de abril de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000587-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. L. (REQUERIDO)

R. A. C. (REQUERIDO)

S. R. S. C. (REQUERIDO)

D. C. (REQUERIDO)

A. D. F. B. C. (REQUERIDO)

B. A. L. C. (REQUERIDO)

A. T. L. -. M. (REQUERIDO)

V. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1000587-31.2018.8.11.0086; Valor causa: R$ 

10.799.702,67; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA 

E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

JOHN DEERE S.A. Parte Ré: REQUERIDO: TAUA BIODIESEL LTDA, 

AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME, VILSON COVOLAN, APARECIDA DE 

FATIMA BALDESIN COVOLAN, BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY 

COVOLAN, DARCI COVOLAN, ROMEU ANTONIO COVOLAN, SONIA 

REGINA SOARES COVOLAN Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo Banco John Deere S.A. em desfavor de Tauá 

Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda - ME, Vilson Covolan, Aparecida 

de Fátima Baldesin Covolan, Berenice Arlete Louthcinovshy Covolan, Darci 

Covolan, Romeu Antônio Covolan e Sônia Regina Soares Covolan, todos 

devidamente qualificados nos autos. A parte Autora aduz, em síntese, que 

convencionou junto a parte Requerida as Cédulas de Crédito Bancário sob 

os n. 806538/12, 782671/12, 806540/12, 918440/13 e 993219/14, para 

aquisição de maquinários agrícolas, garantidos por alienação fiduciária. A 

parte Requerente alega que a parte Requerida tornou-se inadimplente com 

as obrigações assumidas, pelo que fora constituída em mora por meio 

instrumento de protesto. Requereu a concessão de medida liminar que 

determine a busca e apreensão dos bens indicados, ocasião em que 

juntou documentos. Nova manifestação do Banco Autor no id. n. 

12810124, comunicando que os créditos objetos da demanda foram 

excluídos da recuperação judicial da Tauá Biodiesel Ltda. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. De proêmio, 

importa verificar acerca do juízo competente para processamento da 
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demanda, uma vez que os bens objetos da demanda, “a priori”, se 

apresentam como indispensáveis a atividade produtiva da Tauá Biodiesel 

Ltda, empresa em recuperação judicial. Em relação aos bens objetos de 

busca e apreensão, cabe salientar o posicionamento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça no tocante ao fato de que o credor fiduciário 

de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação 

judicial. Entretanto, em posicionamento recente, o Superior Tribunal de 

Justiça determina que compete ao juízo universal da recuperação judicial 

decidir se o bem é indispensável à atividade produtiva da empresa em 

processo de recuperação judicial, quando, então, competente para análise 

da presente demanda. No caso dos autos, verifica-se pela exordial que 

são objetos de busca e apreensão: · 47 (quarenta e sete) plantadeiras; · 3 

(três) plataformas de milho; · 3 (três) colheitadeiras; · 3 (três) plataformas 

de corte; · 2 (dois) tratores; · 6 (seis) pulverizadores. Pelo exposto, 

verifica-se que os bens elencados na exordial, pela quantidade e 

importância, “a priori”, são essenciais a atividade produtiva da Tauá 

Biodiesel Ltda, em recuperação judicial. Em reforço ao exposto, eis o 

delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 

1.660.893 – MG (2017/0058340-9): “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (Sem grifos no 

original). Desta feita, DETERMINO a remessa do presente feito ao Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, para que dê continuidade 

ao feito, processando e julgando o pedido, sem necessitar da prestação 

das informações das fases processuais em que se encontram os autos. 

Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 19 de abril de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

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:

JADERSON HORTENCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO DE IMPULSO Nos termos da legislação vigente e do 

artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE 

MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça ID 12617830, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a 

expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o 

pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de novo mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. CAMILLA 

LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

DE NOVA MUTUM E INFORMAÇÕES: RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 - 

TELEFONE: (65) 33083434

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116675 Nr: 2179-30.2018.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBdS, RVB, RCdCVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamires Hohenberger 

Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Guarda Consensual de Menor ajuizada por Sidinete 

Barreto de Souza, Robson Vieira Barboza e Rosana Cristina da Costa 

Vieira Barboza, objetivando a regulamentação da guarda da menor Maria 

Eduarda Barreto de Souza.

 De proêmio, DETERMINO a realização de Estudo Psicossocial pela Equipe 

Multidisciplinar desta comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, na residência 

das partes, devendo as “experts” guardarem observância e consideração 

quantos fatores sociais, financeiros, ambientais e pessoais vivenciados 

por estes e pela infante, de modo que para o cumprimento da 

determinação fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

 Com o aporte dos respectivos Estudos Psicossociais DÊ-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106411 Nr: 4085-89.2017.811.0086

 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: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Conceição Pavão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o lapso temporal entre o peticionamento de fls. 21 e a 

presente data, INTIME-SE a parte postulante para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 2927-96.2017.811.0086

 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: Carlos Luiz Corlassoli, Carmem Valdameri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique de Souza 

Machado - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Autora, por seus advogados, para que fique 

ciente da nova data designada para audiência de conciliação, qual seja, 

dia 28/05/2018, às 15h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
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e Cidadania de Nova Mutum - MT.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000587-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. L. (REQUERIDO)

R. A. C. (REQUERIDO)

S. R. S. C. (REQUERIDO)

D. C. (REQUERIDO)

A. D. F. B. C. (REQUERIDO)

B. A. L. C. (REQUERIDO)

A. T. L. -. M. (REQUERIDO)

V. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

D. A. J. -. M. G. -. L. -. M. (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000587-31.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO de bens alienados fiduciariamente, com pedido de 

liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004, ajuizada por BANO JOHN 

DEERE S.A. em desfavor de TAUÁ BIODIESEL LTDA. e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que foi pactuado 

com a requerida e seus avalistas, junto à Instituição Financeira requerente, 

as Cédulas de Crédito Bancários identificadas sob os números 782671/12, 

806540/2012, 806538/2012, 918440/2013 e 993219/2014, adquirindo os 

maquinários descritos na página 04 da petição inicial (ID 12772148 ). 

Acrescenta que houve o inadimplemento da obrigação de efetuar o 

pagamento das prestações de todos os contratos a partir das parcelas 

vencidas em 15.04.2017, 15.05.2017 e 15.06.2017. Diante disso, o 

requerente efetuou a notificação extrajudicial da requerida (ID 12820554), 

sobre a qual houve recusa de assinatura, tendo assim que proceder ao 

protesto no Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT, estando os 

devedores devidamente constituídos em mora (ID 12772172). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Antes da 

análise do pedido liminar de busca e apreensão dos bens objeto de 

alienação fiduciária, importante não se olvidar que a empresa requerida 

Tauá Biodiesel Ltda. encontra-se em processo de recuperação judicial ns 

autos nº 3435-42.2017.811.0086 (código 105258), inclusive com 

Assembleia Geral de Credores designada para os dias 26.04.2018 e 

10.05.2018. Vale ressaltar que, em virtude da proximidade da data da 

Assembleia Geral de Credores, nos autos da recuperação judicial, pela 

decisão proferida em 09.02.2018, fora prorrogado o stay period até e 

ultimação da referida Assembleia. Isso porque, o período de suspensão 

previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 busca a proteção do 

patrimônio da empresa classificado como essencial ao exercício de suas 

atividades, além de visar à superação da situação financeira crítica da 

recuperanda. Observa-se também que a Lei de Falência e Recuperação 

em seu artigo 49, § 3º, prevê que em se tratando de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 

arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 

cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário 

em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 

legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 

suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial (grifo nosso). Assim, verifica-se que o 

requerente, na condição de proprietário fiduciário se submete ao prazo de 

suspensão do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que os bens 

objeto da alienação fiduciária sejam essenciais à manutenção da atividade 

empresarial. Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E APREENSÃO. BENS 

ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se afigura viável o agravo 

interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão 

impugnada. Precedentes. 2. A simples indicação dos dispositivos legais 

tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão 

recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de 

prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. "Aplica-se 

a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito 

de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação 

de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento 

das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC 

127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. 

(AgInt no AREsp 1057370 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2017/0034499-6, Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/03/2018, Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/03/2018). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. REsp 1660893 / MG 

RECURSO ESPECIAL 2017/0058340-9, Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 08/08/2017 Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/08/2017 Desse modo, seguindo o vetor decisório 

da Corte Superior, não busca esta julgadora desconsiderar a validade das 

alienações fiduciárias do banco requerente, mas tão somente verificar a 

viabilidade da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente de 

acordo com sua essencialidade ao desenvolvimento da sociedade em 

recuperação. Por conseguinte, determino à administradora Judicial DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada nos autos da recuperação judicial 

nº 3435-42.2017.811.0086 (código 105258), que diligencie nestes autos a 

fim de indicar se os bens objeto de alienação fiduciária elencados na 

petição inicial estão na posse da recuperanda e ora requerida Tauá 

Biodiesel Ltda. e se são devidamente utilizados para o exercício de sua 

atividade-fim. Para tanto, determino que a empresa administradora judicial 

poderá requisitar à recuperanda e ora requerida Tauá Biodiesel Ltda. 

todos os documentos e informações necessários à localização dos bens, 

sendo a recusa da requerida interpretada como ato atentatório à dignidade 

da Justiça. Determino, ainda, à administradora judicial que realize os 

trabalhos com a entrega de relatório pormenorizado até o dia 07.05.2018. 

Decorrido tal prazo, retornem os autos conclusos para apreciação do 

pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum, 20 de 

abril de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000587-31.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO de bens alienados fiduciariamente, com pedido de 

liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004, ajuizada por BANO JOHN 

DEERE S.A. em desfavor de TAUÁ BIODIESEL LTDA. e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que foi pactuado 

com a requerida e seus avalistas, junto à Instituição Financeira requerente, 

as Cédulas de Crédito Bancários identificadas sob os números 782671/12, 

806540/2012, 806538/2012, 918440/2013 e 993219/2014, adquirindo os 

maquinários descritos na página 04 da petição inicial (ID 12772148 ). 

Acrescenta que houve o inadimplemento da obrigação de efetuar o 

pagamento das prestações de todos os contratos a partir das parcelas 

vencidas em 15.04.2017, 15.05.2017 e 15.06.2017. Diante disso, o 

requerente efetuou a notificação extrajudicial da requerida (ID 12820554), 

sobre a qual houve recusa de assinatura, tendo assim que proceder ao 

protesto no Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT, estando os 

devedores devidamente constituídos em mora (ID 12772172). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Antes da 

análise do pedido liminar de busca e apreensão dos bens objeto de 

alienação fiduciária, importante não se olvidar que a empresa requerida 

Tauá Biodiesel Ltda. encontra-se em processo de recuperação judicial ns 

autos nº 3435-42.2017.811.0086 (código 105258), inclusive com 

Assembleia Geral de Credores designada para os dias 26.04.2018 e 

10.05.2018. Vale ressaltar que, em virtude da proximidade da data da 

Assembleia Geral de Credores, nos autos da recuperação judicial, pela 

decisão proferida em 09.02.2018, fora prorrogado o stay period até e 

ultimação da referida Assembleia. Isso porque, o período de suspensão 

previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 busca a proteção do 

patrimônio da empresa classificado como essencial ao exercício de suas 

atividades, além de visar à superação da situação financeira crítica da 

recuperanda. Observa-se também que a Lei de Falência e Recuperação 

em seu artigo 49, § 3º, prevê que em se tratando de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 

arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 

cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário 

em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 

legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 

suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial (grifo nosso). Assim, verifica-se que o 

requerente, na condição de proprietário fiduciário se submete ao prazo de 

suspensão do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, desde que os bens 

objeto da alienação fiduciária sejam essenciais à manutenção da atividade 

empresarial. Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E APREENSÃO. BENS 

ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se afigura viável o agravo 

interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão 

impugnada. Precedentes. 2. A simples indicação dos dispositivos legais 

tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão 

recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de 

prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. "Aplica-se 

a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito 

de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação 

de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento 

das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC 

127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. 

(AgInt no AREsp 1057370 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2017/0034499-6, Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/03/2018, Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/03/2018). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. REsp 1660893 / MG 

RECURSO ESPECIAL 2017/0058340-9, Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 08/08/2017 Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/08/2017 Desse modo, seguindo o vetor decisório 

da Corte Superior, não busca esta julgadora desconsiderar a validade das 

alienações fiduciárias do banco requerente, mas tão somente verificar a 

viabilidade da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente de 

acordo com sua essencialidade ao desenvolvimento da sociedade em 

recuperação. Por conseguinte, determino à administradora Judicial DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada nos autos da recuperação judicial 

nº 3435-42.2017.811.0086 (código 105258), que diligencie nestes autos a 

fim de indicar se os bens objeto de alienação fiduciária elencados na 

petição inicial estão na posse da recuperanda e ora requerida Tauá 

Biodiesel Ltda. e se são devidamente utilizados para o exercício de sua 

atividade-fim. Para tanto, determino que a empresa administradora judicial 

poderá requisitar à recuperanda e ora requerida Tauá Biodiesel Ltda. 

todos os documentos e informações necessários à localização dos bens, 

sendo a recusa da requerida interpretada como ato atentatório à dignidade 

da Justiça. Determino, ainda, à administradora judicial que realize os 

trabalhos com a entrega de relatório pormenorizado até o dia 07.05.2018. 

Decorrido tal prazo, retornem os autos conclusos para apreciação do 

pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum, 20 de 

abril de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109095 Nr: 5522-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio João de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 729 do NCPC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para que retire os presentes autos em 

cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando ciente de que, decorrido o 

prazo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115163 Nr: 1419-81.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Giequelin & Cia Ltda, R. C. Comércio de 

Combustíveis Ltda., Roberto Carlos Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. M. Ronssani - ME (Mecânica e Tornearia 

Cascavel)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115164 Nr: 1420-66.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Giequelin & Cia Ltda, R. C. Comércio de 

Combustíveis Ltda., Roberto Carlos Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. M. RONSANI - ME (MECÂNICA 

CASCAVEL), Vacedir Ronssani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74039 Nr: 2558-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 217, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90594 Nr: 308-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTRA MAGALHÃES E MAGALHAES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselaine Stock - OAB:PR 

70.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 42, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106344 Nr: 4040-85.2017.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENES NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:MT/14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 41, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82814 Nr: 664-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Sérgio Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF Administradora de Consórcios Nacional 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Alex Salviato - 
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OAB:OAB/SP 236655

 Vistos.

Providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o 

levantamento dos valores depositados em juízo à fl. 108 em favor do 

exequente, na conta informada à fl. 101/103.

Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90769 Nr: 422-69.2016.811.0086

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ANTÔNIO FRANCISCO DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 104/105, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 104/105, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários na forma do acordo.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28215 Nr: 1226-23.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pasquali & Jankoski Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Kaczam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Maria Cecília Prandine Moleiro - OAB:MT 16.711, 

Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por PASQUALI & 

JANKOSKI LTDA em face de PAULO KACZAM, ambos já qualificados nos 

autos.

 À fl. 418, a parte executada informou o cumprimento da obrigação, motivo 

pelo qual pugnou pela extinção do feito.

 Determinada a intimação da parte exequente para se manifestar sobre o 

pedido de extinção pelo pagamento, este manteve-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas e honorários conforme determinado na sentença.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85913 Nr: 2491-11.2015.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artesul Ind. De Artefatos de Cimento Ltda. - 

Me, SELMO JOSE STORTI, Ivete de Fatima Fiel A Storti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 37, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73674 Nr: 2192-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazare G. da Silva & Cia Ltda. - ME (Delizie 

D'Italia), Nazare Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 88, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87212 Nr: 3227-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Cristina Bernegozzi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 77, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 
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Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91175 Nr: 662-58.2016.811.0086

 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: MLC, LCGdS, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 33, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95139 Nr: 3148-16.2016.811.0086

 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, Jandir Juraci Zandona, 

Olinda Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 53, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75895 Nr: 4470-76.2013.811.0086

 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: Elaine Comisso Hernandez, Ana Julia Hernandez 

"menor", Ana Carolina Hernandez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Hernandez Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 112, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76613 Nr: 238-84.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Aparecido de 

Souza - OAB:13.298

 Vistos.

Considerando que a parte executada está em local incerto e não sabido, 

bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da executada no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76348 Nr: 4922-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 47, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79719 Nr: 2823-12.2014.811.0086

 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: Celso Luiz Langaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Diego Lucas Gasques - OAB:, Marcelo Leandro 

Martins Rosada - OAB:, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 
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- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 

13.044, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 “Vistos. Defiro o requerimento da parte requerida, uma vez que a oitiva da 

testemunha Silvio César Zak Muchalak já fora deferida pelo despacho 

saneador de fls. 196/198. Desse modo, havendo a devolução da carta 

precatória para oitiva da referida testemunha devidamente cumprida, 

extraia-se cópia e proceda à juntada a estes autos. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101735 Nr: 1305-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEIXOTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114209 Nr: 845-58.2018.811.0086

 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: EdSBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou.

Dessa forma, intime-se o patrono dos requerentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79618 Nr: 2746-03.2014.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Langaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Diego Lucas Gasques - OAB:, Marcelo Leandro M. 

Rosada - OAB:, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 

13.044, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 “Vistos. Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida para oitiva da 

testemunha Silvio César Zak Muchalak. Neste ato informa o requerido que 

a mencionada missiva fora distribuída ao Juízo da Vara Cível da Comarca 

de São Mateus do Sul/PR, sob o nº 0000958-49.2018.8.16.0158 (sistema 

projudi), sendo que a audiência de instrução realizar-se-á em 29.05.2018, 

às 13 horas e 30 minutos. Assim, intime-se o requerente acerca da 

audiência vindoura, uma vez que ausentes nesta solenidade. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114289 Nr: 890-62.2018.811.0086

 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: AS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou.

Dessa forma, intime-se o patrono dos requerentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114174 Nr: 830-89.2018.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLY DE ARRUDA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese tenha o requerente providenciado a expedição de nova 

notificação extrajudicial à requerida (fl. 16), não há prova de que a 

notificação se implementou, vez que o documento de fls. 17vº, demonstra 

que foi devolvido ao remetente.

 Assim, indesviável se atentar, na hipótese, para o teor da Súmula 72 do 

STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente”.

 Diante disso, intime-se a requerente para, na pessoa de seu patrono, a 

emendar a inicial (artigo 2º, §2º c/c artigo 3º, caput, do Decreto Lei 911/69 

e artigo 320, do Código de Processo Civil), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321, do mesmo Código.

Após, retornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90957 Nr: 537-90.2016.811.0086

 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: Cooperativa dos Produtores de Graos do Pontal do 

Marape LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia 

Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 “Vistos. Trata-se de ação de declaratória de nulidade de título c/c 

cancelamento de protesto e indenização por danos morais e matérias 

ajuizada por Cooperativa dos Produtores de Grãos do Pontal do Marape 

Ltda. em face de Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil. 

Realizada audiência, as partes entabularam acordo, que segue em petição 

anexa a este termo. É o relatório. Fundamento e decido. Sendo as partes 

maiores e capazes e disponível o direito transacionado, HOMOLOGO por 
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sentença o acordo entabulado, para que produza seus jurídicos efeitos e 

extingo o processo com resolução de mérito, nos termo do artigo 487, III, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Por fim, traslade cópia do acordo 

entabulado para os autos nº 13-93.2016.811.0086 (código 90101), para 

fins de extinção do processo. Publicada em audiência. Registre-se. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73773 Nr: 2288-20.2013.811.0086

 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: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 97/98, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 928-16.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eraldo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 81, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73702 Nr: 2221-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dom Bosco Transportes Ltda Me, Francisco 

Antonio Bosco, Marcos Antonio Soschinske Bosco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 103, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71674 Nr: 186-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 121, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90482 Nr: 230-39.2016.811.0086

 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 Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:OAB/SP 

101.856, Washington Faria de Siqueira - OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 39, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76187 Nr: 4756-54.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margareth Lemes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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/Recorrida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC, bem 

como para que, no mesmo prazo se manifeste sobre a Pré-Manifestação 

de Desistência do Recurso de fls. 156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 9478 Nr: 1346-03.2004.811.0086

 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: Aparecido Claudenir Crivelaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Vieira Serpa da Cunha - 

OAB:6518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Dívida proposta por Aparecido Claudenir 

Crivelaro em desfavor da Ceval Alimentos S.A. (Bunge Alimentos S.A.), 

pretendendo, em síntese, a declaração de dívida a ser paga pela 

Requerida ao equivalente a 11.533 (onze mil, quinhentos e trinta e três) 

sacas de soja, correspondente a R$ 178.750,00 (cento e setenta e oito 

mil, setecentos e cinquenta reais).

Com a inicial (fls. 3/12), juntou documentos às fls. 13/32.

Decisão inicial às fls. 35/37, deferindo o parcialmente o pedido liminar 
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vertido na exordial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da Tutela 

pretendida, determinando que seja fixado preço da quantia de 9.089 sacas 

de soja, devendo a ré fazer o depósito do valor apurado, em uma conta 

judicial em nome do Juízo, de modo que o levantamento desse montante só 

poderá ser feito mediante caução.”

Devidamente citada, a Requerida Ceval Alimentos S.A. apresentou 

contestação às fls. 46/70, e juntou documentos às fls. 71/105.

Não conformado com a decisão inicial, a parte Requerida interpôs Recurso 

de Agravo de Instrumento, vide documentos às fls. 106/146.

Aportou aos autos às fls. 148/149, informação acerca do indeferimento da 

liminar recursal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 11468.

Impugnação às fls. 170/181, e documentos às fls. 182/189.

Manifestação da parte Autora às fls. 207/209, ofertando bens em caução 

e requerendo a expedição de mandado judicial determinando o depósito 

pela Requerida no valor de R$ 140.879,50 (cento e quarenta mil, 

oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

Decisão à fl. 220, determinando a expedição de mandado para 

cumprimento da liminar.

Às fls. 221/227, aportou aos autos o julgamento do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 11.468, ao qual fora negado provimento.

Depósito judicial à fl. 233.

Pleito da parte Requerente às fls. 235/238, postulando pela 

complementação do depósito realizado, e o levantamento dos valores já 

consignados.

Manifestação da parte Requerida às fls. 239/240.

Nova decisão às fls. 241/242, determinando a complementação pela parte 

Requerida do depósito judicial, sob pena de multa diária, bem como a 

comprovação pelo Autor do valor da caução ofertada.

A parte Autora apresentou às fls. 243/245, pedido de substituição da 

caução e expedição do respectivo alvará, tendo juntado documentos às 

fls. 246/255, cujo deferimento aportou aos autos à fl. 255.

Depósito judicial complementar à fl. 264, cujo levantamento fora autorizado 

à fl. 267.

Decisão à fl. 269, designando data para realização de audiência de 

conciliação, a qual realizou-se à fl. 279, com a redesignação da 

solenidade.

Nova audiência às fls. 287/288, sendo que prejudicada a conciliação, pelo 

juízo fora saneado o feito com a fixação dos pontos controvertidos e 

determinação probatória.

Pleito da Requerida às fls. 290/292, informando a alteração da razão social 

para Bunge Alimentos S.A.

Despacho à fl. 343, intimando a parte Requerida para pagamento dos 

honorários periciais, o qual fora depositado à fl. 346.

Decisão à fl. 364, intimando o Senhor Perito para informar data para 

realização dos trabalhos periciais.

Às fls. 377/378, fora comunicado o óbito do Autor pelos seus patronos, 

com o requerimento de suspensão da lide, com deferimento à fl. 379.

Sentença à fl. 384, extinguindo o feito por inércia dos interessados no 

prosseguimento da demanda.

A parte Requerida interpôs Recurso de Embargos de Declaração às fls. 

386/387, no tocante a omissão acerca da antecipação dos efeitos da 

tutela anteriormente deferida, e o arbitramento dos honorários 

advocatícios, ao qual fora acolhido, conforme sentença às fls. 389/390.

Pleito da parte Requerida às fls. 392/393, requerendo a intimação do 

Senhor Perito para devolução dos valores recebidos a título de honorários 

periciais.

Novos embargos de declaração às fls. 395/396, interpostos pela parte 

Requerida.

O Espólio de Aparecido Claudenir Crivelaro interpôs Recurso de Apelação 

às fls. 412/425.

Manifestação do juízo à fl. 429, acolhendo os novos embargos de 

declaração, e recebendo o recurso de apelação interposto.

Contrarrazões às fls. 431/433.

Despacho do Relator do Recurso de Apelação n. 27796/2010, 

determinando a regularização de representação processual do Espólio de 

Aparecido Claudenir Crivelaro.

Considerando a inércia do Espólio de Aparecido Claudenir Crivelaro, pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fora negado seguimento ao 

recurso de apelação, vide fls. 469/470.

Pedido de restituição formulado pela parte Requerida às fls. 474/475, o 

qual fora deferido à fl. 482.

Certidão à fl. 483, informando a ausência de Advogados regularmente 

constituídos pelos sucessores do Requerente, quando, então, fora 

determinada a intimação pessoal dos sucessores do Autor (fl. 484), cujo 

cumprimento aportou aos autos às fls. 486/494.

Petitório do Requerente às fls. 498/499, comunicando o levantamento dos 

imóveis dado em caução pelo Autor, ocasião em que requereu busca do 

endereço do último domicilio do Requerente Aparecido Claudenir Crivelaro.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Do compulso dos autos, necessário o chamamento a ordem do feito, 

considerando os equívocos processuais cometidos após a prolação da 

sentença à fl. 384, conforme ordem de apresentação.

1. Do Pedido de Substituição da Requerida Ceval Alimentos S.A. pela 

Bunge Alimentos S.A. às fls. 290/291.

De proêmio, determino que Secretaria Judicial proceda com a alteração da 

capa dos autos e do Sistema Apolo para substituição da Requerida Ceval 

Alimentos S.A. por Bunge Alimentos S.A., a teor da manifestação às fls. 

290/291, e da decisão à fl. 313.

2. Do Pedido de Restituição dos Honorários Periciais às fls. 392/393.

Defiro parcialmente o requerido pela Bunge Alimentos S.A. no tocante a 

devolução dos honorários periciais pelo Senhor Perito Nelso Subtil de 

Oliveira.

Nesse ponto, releva notar que à fl. 357, fora liberado em favor do referido 

perito a quantia de R$ 2.810,39 (dois mil, oitocentos e dez reais e trinta e 

nove centavos), a título de honorários periciais.

Contudo, considerando a não realização da perícia, diante da extinção do 

feito à fl. 384, necessária a restituição pelo Senhor Perito dos honorários 

no exato valor recebido, com correção monetária pelo INPC, descontados 

eventuais valores dispendidos com a perícia, desde que documentalmente 

comprovados.

 Desta forma, intime-se o Senhor Perito Nelso Subtil de Oliveira no 

endereço declinado à fl. 392, para que no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda com a devolução da quantia de R$ 2.810,39 (dois mil, oitocentos e 

dez reais e trinta e nove centavos), recebida a título de honorários 

periciais, corrigidos monetariamente pelo INPC.

Lado outro, com a devolução dos valores, proceda-se com a expedição 

de alvará judicial em favor da Requerida Bunge Alimentos S.A.

3. Da Falta de Representação do Espólio de Aparecido Claudenir Crivelaro.

Da análise dos autos, denota-se a falta de elementos que atribuam a 

Senhora Cleonice Crivelaro capacidade de representação processual do 

Espólio de Aparecido Claudenir Crivelaro, porquanto ausente nos autos 

informações de processo de inventário e termo de inventariante, conforme 

salientado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos 

do Recurso de Apelação n. 27796/2010 às fls. 469/470.

Com efeito, ausente nos autos sucessão processual por parte do 

Requerente e “de cujus” Aparecido Claudenir Crivelaro, quando, então, 

descabida a determinação à fl. 484, a qual revogo por ocasião desta.

Nesse ponto, sendo de interesse da Requerida Bunge Alimentos S.A. a 

devolução dos valores pagos, necessário que esta procedesse com 

diligências acerca da sucessão da parte Autora, informando os 

sucessores.

Neste ponto, importante destacar que os herdeiros somente respondem 

pelas dívidas do de cujos nas forças do espólio.

 4. Do Pedido de Restituição de Valores formulado pela Requerida Bunge 

Alimentos S.A. às fls. 474/475.

Conforme salientado no tópico acima, ausente nos autos hipótese de 

sucessão processual do Requerente e “de cujus” Aparecido Claudenir 

Crivelaro, de modo que não há como se imputar à terceiros sem regular 

habilitação, o dever de restituição dos valores recebidos pelo Requerente.

Isto posto, indefiro o requerido às fls. 474/475, ocasião em que revogo a 

decisão prolatada à fl. 482.

5. Do Pedido de Busca do Último Domicilio e de Bens do Requerente e “de 

cujus” Aparecido Claudenir Crivelaro às fls. 498/499.

Na manifestação às fls. 498/499, o Requerido informa o cometimento de 

fraude à época de oferta de caução pelo Requerente e “de cujus” 

Aparecido Claudenir Crivelaro, oportunidade em que requer a busca de 

bens do Autor junto a Receita Federal.

Em sendo caso de fraude, deve a parte Requerida apresentar o pleito 

adequado.

Por assim sendo, considerando o delineado nos autos, e já constando o 

feito com sentença, o prosseguimento deve dar-se nos ditames legais, 
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sendo descabida a adoção de medidas para pesquisa de bens do 

Requerente e “de cujus” Aparecido Claudenir Crivelaro.

Cumprido o disposto nos itens “1” e “2”, e nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106416 Nr: 4087-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Guilherme Junior, Marcia Maria Sogno Pereira 

Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Lopes, Adir Abade Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Arrais - 

OAB:MT 282.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO proposto por JOSÉ 

GUILHERME JUNIOR e MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME em 

face de JEFFERSON LOPES e ADIR ABADE FERREIRA, ambos qualificados 

nos autos.

À fl. 99, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 99), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, visto que com a concordância do requerido.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 99 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102812 Nr: 1997-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO REZENDE VILHALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de THIAGO REZENDE VILHALBA, 

ambos qualificados nos autos.

Às fls. 33, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 33), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 33 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73772 Nr: 2287-35.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Raimundo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

por meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o 

endereço. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de 

dados privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101362 Nr: 1036-40.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Gonçalo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre a proposta de acordo de fl. 128.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40093 Nr: 3020-74.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica de Motores Mutum Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105374 Nr: 3490-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:MT 16.336-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 20, no que concerne ao fornecimento de 

meios para cumprimento do mandado de citação.

Para tanto, expeça-se novo mandado.

Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107380 Nr: 4658-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Ribeiro - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu João Guzzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 29, no que concerne ao fornecimento de 

meios para cumprimento do mandado de citação.

Para tanto, expeça-se o respectivo mandado de citação.

 Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73257 Nr: 1773-82.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invest Lar Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por WELINTON 

TOMBINI em face de INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no procedimento para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39769 Nr: 2869-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advocacia José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovão Dias da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Cristina de Amorim 

Ferraz Jordão - OAB:11657/MT, FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:SP 84.314, Marcio Frederico 

Arruda Montenegro - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Banco Bradesco Financiamentos S/A não é parte na 

presente ação, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 74.

Assim, considerando que o exequente foi intimado para se manifestar 

sobre a existência de bens penhoráveis, deixando de se manifestar 

conforme certidão de fl. 73, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, 

pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no artigo 921, inciso III c/c § 1º do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37831 Nr: 806-13.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Oliveira Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ADRIANO DE OLIVEIRA 

CÂNDIDO, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora embora devidamente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 104.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, 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): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70899 Nr: 3417-94.2012.811.0086

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Camila de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido às fls. 165/168.

Outrossim, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se o 

requerido para impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo que, não havendo resistência, serão observadas as regras 

dos § 3º do supracitado artigo da lei processual civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86093 Nr: 2595-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L de Jesus Silva Serviços Urbanos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110303 Nr: 6096-91.2017.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de ANA CAROLINE FIGUEIREDO, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 26, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 26), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 26 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89451 Nr: 4677-07.2015.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGES WILLIAN CENTENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Gustavo Rodrigo 

Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107497 Nr: 4711-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Faruk de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANI DE MORAES - OAB:12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes embargos, por serem tempestivos, conforme 

certidão de fl. 55.

 Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

Após, devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do art. 920 do Código Processual Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 1628-21.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mameri Rochas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marília Gurguera Velluso - 

OAB:OAB/SP 298.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há que se falar em retorno das pesquisas junto aos sistemas Renajud 

e DRF, visto que somente seria procedida a pesquisa junto ao citado 

sistema se inexitosa a penhora de valores via sistema Bacenjud, sendo 

que a penhora foi positiva conforme fls. 31/32.

Ademais, conforme correspondência devolvida carreada à fl. 38, o 

executado não foi intimado da penhora realizada.

Assim, determino a intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço atualizado do executado, a fim de que seja 
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intimado da penhora realizada, bem como para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86940 Nr: 3042-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de oficio à Associação Comercial de 

Nova Mutum – MT, visto que a autora deve diligenciar junto aos bancos de 

dados privados, bem como que no próprio e-mail carreado aos autos pelo 

exequente restou informado pela citada associação comercial que pode 

diligenciar junto à CDL de sua cidade, visto que o banco de dados SPC é 

nacional.

No que se refere ao pedido de busca de endereço por este juízo, 

INDEFIRO-O, pois cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da 

consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado pela 

Associação Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, 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.: 34470 Nr: 796-03.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido às fls. 159/161.

Outrossim, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se o 

requerido para impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo que, não havendo resistência, serão observadas as regras 

dos § 3º do supracitado artigo da lei processual civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42114 Nr: 1448-49.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJFdS, JAFdS, SCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EÁdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por AUGÊNIO JUNIOR 

FERREIRA DOS SANTOS e JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS 

representados por SANDRA CRISTINA FERREIRA em face de EUGÊNIO 

AGUIAR DOS SANTOS, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 59/60, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

À fl. 62, o Ministério Público apresentou parecer favorável à homologação 

do acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 59/60, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74739 Nr: 3269-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Lino Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada está em local incerto e não sabido, 

bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da executada no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41801 Nr: 954-87.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da S. Cavallari Rezende - 

OAB:6057-MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147, Patrícia 

Biondo - OAB:51.346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76708 Nr: 4955-76.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT 6.294-B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O exequente que transigiu com o requerido, ocasião em que pleiteou a 

suspensão do feito.

 Assim, determino a intimação do exequente para que no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos o acordo para a devida homologação, 

ocasião em que também deverá informar o prazo em que pretende que o 

processo permaneça suspenso.

Após, retornem os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50977 Nr: 2020-34.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Palhari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por POSTO 29 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – EPP em face de ROGÉRIO 

PALHARI, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora embora devidamente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 41.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70677 Nr: 3174-53.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir Falabretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:SP 146.997, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:MT 22.977-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CLAUDIR 

FALABRETTI em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 412, alvará de liberação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73668 Nr: 2186-95.2013.811.0086

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Paulo Bazana - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:MT 7008-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104521 Nr: 3006-75.2017.811.0086

 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: Mariza Soares Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87424 Nr: 3366-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da certidão de fl. 47vº, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA AGOSTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO)

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A F DAS NEVES GALILEU - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Vistos etc. Aceito a caução ofertada. Cumpra-se integralmente a decisão 

de Id. 12531525. COM URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FALABRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)
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LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000456-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIR FALABRETTI REQUERIDO: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Indefiro a liminar por falta não haver 

comprovação sumária que se trata dos mesmos valores, principalmente 

porque as datas de vencimento dos títulos protestados não possuem 

relação com as datas de vencimento dos boletos. Da mesma forma, não 

se pode cogitar que o periculum in mora seja tamanho que não posso 

aguardar o contraditório, tendo em vista que o primeiro protesto data de 

11.12.2014, ou seja, mais de 03 (três) anos. Recebo a inicial e os 

documentos que a acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. A possibilidade de inversão do ônus da prova será 

analisada por ocasião da sentença, nesse momento processual não 

vislumbro os requisitos legais para tanto. Considerando a regularidade do 

feito, designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Realizada a respectiva audiência e 

não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida 

de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-42.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELITANIA DA SILVA QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

Dados do Processo: Processo: 8010214-42.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 15.760,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/06/2018 Hora: 14:30 REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - 

MT0003535A Nome: ELITANIA DA SILVA QUEIROS Endereço: Rua DOS 

FLAMBOYANTS, 1674, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Endereço: Rua Barão de Melgaço, Nº 3508, EDIFICIO IRENE SL 

1,3,5,7, BAIRRO: CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 Senhor(a): 

REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

20 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-50.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: BRUNO DA SILVA Dados do 

Processo: Processo: 8010207-50.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 

15.760,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/06/2018 Hora: 15:30 REQUERENTE: BRUNO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A 

Nome: BRUNO DA SILVA Endereço: Rua DAS GAMELEIRAS, 10, 13, 

ARARA AZUL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Endereço: Avenida 

Paulista, 1499, 19 andar, Bela Vista, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

Senhor(a): REQUERENTE: BRUNO DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

20 de abril 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PAHIM MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000126-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NEUSA PAHIM MARTINAZZO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-71.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010559-71.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA REQUERIDO: 

DECOLAR.COM LTDA, LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Defiro a 

Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-66.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MENIN & CIA LTDA - ME Dados 

do Processo: Processo: 8010387-66.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 

6.893,50 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/06/2018 

Hora: 17:30 REQUERENTE: MENIN & CIA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - MT15530/O 

Nome: MENIN & CIA LTDA - ME Endereço: Avenida PERIMETRAL JOSÉ 

APARECIDO RIBEIRO, 2451 S, LOTEAMENTO AGROINDUSTRIAL HILDA 

STRENGER RIBEIRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME 

Endereço: Rodovia BR 163, KM 119, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78746-010 Senhor(a): REQUERENTE: MENIN & CIA LTDA - ME Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 20 de abril 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-69.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO EZIDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000244-69.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DIONISIO EZIDRO DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. De proêmio, no tocante ao Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1000244-84.2017.811.9005 interposto pela parte 

Requerente, a teor do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, 

mantenho a decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram. Ademais, dê-se fiel cumprimento à decisão disposta no id. 

9067770 na data de 31.07.2017. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 1 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000136-40.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDIVAN DE OLIVEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. 

Intime-se a parte requerida para comprovar em 15 dias a retirada do nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. NOVA 

MUTUM, 20 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-48.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA MAZETI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GEOVANE CORREA RODRIGUES 

Dados do Processo: Processo: 8010427-48.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 15.919,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

19/06/2018 Hora: 14:30 REQUERENTE: GEOVANE CORREA RODRIGUES 

Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A Nome: GEOVANE 

CORREA RODRIGUES Endereço: Rua DAS ROSAS, 722N, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ELIANA APARECIDA MAZETI 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ELIANA APARECIDA MAZETI 

Endereço: RUA DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 3327, - DE 2601/2602 A 

3398/3399 Clinica Ortomed, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - 

CEP: 15010-080 Senhor(a): REQUERENTE: GEOVANE CORREA 

RODRIGUES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 
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comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 20 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-47.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. APARECIDO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BESS & EISELE LTDA - ME (REQUERIDO)

VAGNER "PATO" (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: M. APARECIDO DA SILVA - ME 

Dados do Processo: Processo: 8010440-47.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 26.100,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

19/06/2018 Hora: 15:30 REQUERENTE: M. APARECIDO DA SILVA - ME 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A Nome: M. APARECIDO DA SILVA - ME Endereço: Avenida 

DAS ÁGUIAS, S/N, AO LADO DO NÚMERO 373 W (DUE FITINESS), BELA 

VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BESS & EISELE 

LTDA - ME, VAGNER "PATO" Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado 

do(a) REQUERIDO: CLAUDIA REGINA POLETTO - MT19740/O Nome: BESS 

& EISELE LTDA - ME Endereço: Rua das Heliconias, 1121-N, Escola Piaget, 

Jardim das Orquídeas, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: 

VAGNER "PATO" Endereço: Rua DAS VIDEIRAS, 453, N, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: M. APARECIDO DA SILVA 

- ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 20 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-49.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ENIZETE GOMES JARDIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010511-49.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 0,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: ENIZETE GOMES JARDIM DE SOUSA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Nome: ENIZETE 

GOMES JARDIM DE SOUSA Endereço: Rua DOS CEDROS, 16, QDA 22, 

LIRIO DOS CAMPOS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A Nome: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: Praça ALENCASTRO, 74, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-360 Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Nova Mutum - MT, 20 de abril 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020010-57.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO KRIEGER BOHNERT - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUARTE ROSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8020010-57.2015.8.11.0086; Valor causa: R$ 15.886,95; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE 

CONTRATOS, ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, TÍTULOS DE CRÉDITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DIEGO 

KRIEGER BOHNERT - EPP Parte Ré: EXECUTADO: DUARTE ROSA & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Considerando a certidão do gestor e a do oficial de 

justiça, intime-se a parte exequente para manifestar nos autos em 15 dias. 

Cumpra-se. NOVA MUTUM, 20 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010341-77.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA CAPISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010341-77.2015.8.11.0086; Valor causa: R$ 4.865,81; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, CARTÃO DE CRÉDITO, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: EVA VILMA CAPISKI Parte Ré: EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO CARTOES S/A Vistos etc. Intime-se a parte executada, para 

no prazo de 15 dias efetue o pagamento dos valores dispostos nas 

últimas manifestações da parte exequente ou apresente manifestação, 

sob pena de penhora on line dos valores. NOVA MUTUM, 20 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000505-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIS HENRIQUE BRANCALIONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000505-97.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: LUIS HENRIQUE BRANCALIONE EXECUTADO: GERSON 

GREGORIO LUNDQUIST NETO Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-87.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LAUTENSCHLAGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO BATISTA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010416-87.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: DOUGLAS LAUTENSCHLAGER REQUERIDO: JOSE 

FRANCISCO BATISTA RODRIGUES Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000220-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO REQUERIDO: LOURIVAL 

PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos 

termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS E SANTOS (REQUERENTE)

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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000065-04.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS E SANTOS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Defiro a Execução 

de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se 

a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010211-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Defiro a 

Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIS LUDWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000329-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBERTO LUIS LUDWIG REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. 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), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-42.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REZENDE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010559-42.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: REZENDE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos 

termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. 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), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78890 Nr: 2115-59.2014.811.0086

 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: Marli Marilene Snichelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos, etc.

No intuito de evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa, defiro 

o pleito de fls. 113, pelo que determino a produção de prova testemunhal, 

documental e testemunhal.

 Deste modo, por entender que o julgamento da matéria discutida nos 

autos, prescinde de realização de audiência para oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal, designo audiência de instrução para o dia 26 de 

junho de 2018 às 15h30min (Horário Oficial de Mato Grosso).

 Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes da data designada para a solenidade, bem como 

para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne à intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-47.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. APARECIDO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BESS & EISELE LTDA - ME (REQUERIDO)

VAGNER "PATO" (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BESS & EISELE LTDA - 

ME, VAGNER "PATO" Dados do Processo: Processo: 

8010440-47.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 26.100,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 19/06/2018 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

M. APARECIDO DA SILVA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A REQUERIDO: BESS & EISELE LTDA - 

ME, VAGNER "PATO" Nome: BESS & EISELE LTDA - ME Endereço: Rua das 

Heliconias, 1121-N, Escola Piaget, Jardim das Orquídeas, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 Nome: VAGNER "PATO" Endereço: Rua DAS 

VIDEIRAS, 453, N, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Advogado do(a) 

REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

MT19740/O Senhor(a): REQUERIDO: BESS & EISELE LTDA - ME, VAGNER 

"PATO" Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 20 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000493-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILEUSA DA CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000494-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILEUSA DA CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 
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Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000495-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILEUSA DA CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000496-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILEUSA DA CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 
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ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON LAMENHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000498-08.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE WELLINGTON LAMENHA DE LIMA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000551-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAURO MIGUEL DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000552-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAURO MIGUEL DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 
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da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000554-41.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAURO MIGUEL DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA ALVES PEREIRA GONCALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000537-05.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROZILDA ALVES PEREIRA GONCALO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. De efeito, a 

parte Autora afirma que está sendo cobrada por serviço já cancelado, 

apresentando protocolo. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, 

os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 
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sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da 

multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSCIELE FRANCISCA FEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000563-03.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANSCIELE FRANCISCA FEIJO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. De efeito, a 

instituição financeira protestou a requerida por cheque passado o prazo 

para o ajuizamento de ação cambial. Pela impossibilidade de tal situação o 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede do recurso 

repetitivo n. 1.423.464 - SC. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a parte 

Requerida proceda com a suspensão dos protestos, conforme solicitado 

na exordial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que 

transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, bem como 

atingido o valor limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie o 

cartório para a baixa do protesto. Notifique-se a parte Requerida quanto 

ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONICA BELLORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000581-24.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA MONICA BELLORINI REQUERIDO: CAMPANHA 

NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE Vistos, etc. Recebo a inicial 

vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão 

do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes 

os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma não possuir relação jurídica com 

Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o que indica que a 

inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 396 de 636



são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a 

parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada com fundamento no 

artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo 

para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite 

da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão 

de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora 

do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo 

da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY CRISTHINA ZACHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000599-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANNY CRISTHINA ZACHERT REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma que foi inscrita nos cadastros de proteção 

ao crédito por débito já adimplido, para tanto, apresenta comprovantes de 

pagamentos que demonstram de forma sumária a irregularidade da 

inscrição. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-57.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RIBEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000303-57.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARLENE RIBEIRO RAMOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000314-86.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIMARA SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA LADEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000315-71.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ZELIA LADEIA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY THALITA ROCHA (REQUERENTE)

JOVINO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000612-44.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EMILY THALITA ROCHA, JOVINO GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro a inversão do 

ônus da prova, porque cabe a requerente comprovar que informou a 

requerida do contrato de aluguel. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. A 

parte requerente comprova o pagamento das ultimas duas contas de 

energia elétrica, mas no canto inferior esquerdo das faturas verifica-se 

que há débitos em atraso referentes aos meses de dezembro e janeiro, 

inclusive com o aviso de corte caso não sejam quitadas as faturas em 

atraso.Ou seja, trata-se de corte por débito regular em relação ao 

consumo de energia elétrica, em prazo inferior a 90 dias. O que se mostra 

interessante é que o novo locatário não é obrigado a pagar débitos antes 

do ingresso no imóvel, como o contrato é datado de fevereiro o débito 

seria de terceiro. Contudo, somente existiria a impossibilidade de corte de 

energia elétrica caso comprova-se a parte autora que entrou em contato 

com a requerida e houve negativa em acatar a solicitação desta em alterar 

a unidade consumidora para seu nome. Apesar disto como a energia 

elétrica é essencial ao ser humano e houve pagamento das últimas 

faturas, defiro o religamento da energia elétrica, condicionado ao caução 

em relação as faturas em atraso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência MEDIANTE CAUÇÃO, forte 

no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido 

vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR que a requerida, APÓS O RECEBIMENTO DA CAUÇÃO, 

religue o fornecimento de energia elétrica no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00(dois mil reais) a ser incidida uma 

única vez. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação 

que será designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo 

obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 

04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-72.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BASSANI & GAZOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000302-72.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: BASSANI & GAZOLA LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000298-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. De proêmio, no 

tocante ao Recurso de Agravo de Inst rumento n . 

100243-02.2017.811.9005 interposto pela parte Requerente, a teor do art. 

1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão agravada 

pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram. Ademais, dê-se fiel 

cumprimento à decisão disposta no id. 9070076 na data de 31.07.2017. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2017 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROGERIO FACCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000275-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IVAN ROGERIO FACCIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso. Outrossim, deixo de designar audiência de conciliação 

em observância ao teor do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da demanda, nos ditames do art. 9° da 

Lei n. 12.153/2009. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12610947] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 12750424], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

Lei.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000161-53.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADRIELE MARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12651471] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 12749407], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

Lei. NOVA MUTUM, 20 de abril de 2018. Cássio Leite de Barros Netto/Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89196 Nr: 4510-87.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Paulo Lerias, Leoni Leandro Mello, 

João Vitor dos Santos, Antônio Nascimento Neto Filho, Renato Henrique 

Coutinho, Jose Faustino dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lairce Martins de Souza - 

OAB:OAB/RO 3041

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) RENATO HENRIQUE COUTINHO, via DJE, para 
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apresentar as "alegações finais", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71306 Nr: 3839-69.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Terezinha de Castro Salmazo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito apurado nos autos, razão pela qual DECLARO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE da acusada Maria Terezinha da Costa Salmazo, 

devidamente qualificada nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

c.c. art. 110,§2º, c.c. art. 115 do Código Penal. Publique-se, registre-se e 

intimem-se, observando-se que a intimação pessoal do acusado é 

desnecessária, bastando a de seu patrono constituído ou de defensor 

público que poderá ser nomeado apenas para esse ato, conforme prevê o 

artigo 1.387 da CNGC.Após o transito em julgado, arquive-se, observadas 

as baixas deestilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88415 Nr: 4044-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Bilibio, Jaderson Hortêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 12758, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Rafael Wasnieski - OAB:MT 

15.469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105138 Nr: 3370-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos.

Preenchidos todos os requisitos previstos pelo artigo 89 da Lei dos 

Juizados Especiais e art. 77 do Código Penal e o acusado aceita 

expressamente a proposta.

 Isto posto, CONCEDO o benefício da suspensão condicional do processo, 

nos termos do artigo 89 da Lei 9099/95, pelo prazo de 02 anos, devendo o 

denunciado durante esse período, sob pena de revogação do benefício, 

cumprir estritamente as seguintes condições impostas na proposta de fl. 

33, salientando que o comparecimento mensal deverá ocorrer entre os 

dias 1.º e 10 de cada mês.

As condições foram devidamente explicadas ao denunciado, que fica 

ciente das consequências quanto a eventual descumprimento.

Fica o cartório criminal encarregado da fiscalização do cumprimento das 

condições, tudo mediante certidão nos autos.

Expeça-se alvará para remessa dos valores já recolhidos pelo acusado 

ao Conselho da Comunidade desta comarca de Nova Mutum.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104955 Nr: 3274-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lasaro Ulisses de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle Faccio - OAB:MT 

22.700

 Vistos.

Preenchidos todos os requisitos previstos pelo artigo 89 da Lei dos 

Juizados Especiais e art. 77 do Código Penal e o acusado aceita 

expressamente a proposta.

 Isto posto, CONCEDO o benefício da suspensão condicional do processo, 

nos termos do artigo 89 da Lei 9099/95, pelo prazo de 02 anos, devendo o 

denunciado durante esse período, sob pena de revogação do benefício, 

cumprir estritamente as seguintes condições impostas na proposta de fl. 

45, salientando que o comparecimento mensal deverá ocorrer entre os 

dias 1.º e 10 de cada mês.

As condições foram devidamente explicadas ao denunciado, que fica 

ciente das consequências quanto a eventual descumprimento.

Fica o cartório criminal encarregado da fiscalização do cumprimento das 

condições, tudo mediante certidão nos autos.

Expeça-se alvará para remessa dos valores já recolhidos pelo acusado 

ao Conselho da Comunidade desta comarca de Nova Mutum.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74586 Nr: 3116-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Luiz Salvagni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 18/07/2018, às 13h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77654 Nr: 3145-18.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ruela dos Santos, Fabio Junior Dias 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação das partes, homologo a desistência da 

testemunha Juinir Luiz de Moraes, e via de consequência, declaro 

encerrada a instrução processual.

 Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para apresentação das 

alegações finais por memoriais no prazo legal e, sucessivamente, vista às 

Defesas dos acusados para o mesmo fim.

 Após, retornem os autos conclusos para prolação da sentença.
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Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74586 Nr: 3116-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Luiz Salvagni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 INTIMAÇÃO do réu, através da advogada, para comparecer na audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 17/07/2018, às 13;30min, 

nos termos da r. decisão lançada às fls. 74. Nada mais.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72457 Nr: 1753-51.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLERYO ANTONILO SANTOS CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL AS, LIDER LEILÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-MT-A

 Vistos.

Reitere-se a intimação a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar o valor necessário para o cumprimento do mandado de intimação 

do executado, sob pena de extinção do feito por ausência de condição de 

procedibilidade (art. 318, p.u. c/c art. 485, IV do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80116 Nr: 1724-64.2016.811.0012

 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: JOÃO ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77071 Nr: 569-26.2016.811.0012

 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: ELIANE MARIA DE SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a ELIANE MARIA DE SOUTO, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (09/11/2015 – fl. 26), 

conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §

§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por se tratar de verba de caráter 

alimentar, concedo o pedido de tutela urgência para determinar ao 

Requerido que implante o benefício deferido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os 

respectivos vencimentos e de juros moratórios desde a citação(...)Tópico 

síntese do julgado: a) nome da segurada: Eliane Maria de Souto; b) 

benefício concedido: aposentadoria por idade de segurado especial; c) 

renda mensal atual: prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 

09/11/2015 (data do requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – 

RMI: um salário mínimo; f) data do início do pagamento: 30 dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 102474 Nr: 1780-29.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada.2. Da audiência de conciliação e 

mediação.Considerando que a parte autora nada manifestou no que tange 

à composição consensual, sendo esta a regra no novo diploma 

processual civil, determino a remessa dos autos ao Centro de Conciliação 

e Mediação de Conflitos desta Comarca para designação de audiência de 

conciliação e mediação.Para realização da solenidade deverá o Gestor do 

Centro intimar, pessoalmente, o representante do Ministério Público.3. Da 

citação e intimação.Cite-se e intime-se a parte requerida.O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 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. 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).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75106 Nr: 2930-50.2015.811.0012

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANDERSON FÁBIO AARDOOM, JULIANA ALVES 

SPOLIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE GENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte nos dispositivos mencionados, julgo 

procedentes os pedidos, com resolução de mérito, a teor do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a perda do poder 

familiar do pai biológico, Sr. Marcelo Henrique Genaro, destituindo-o deste 

poder/dever em relação à filha Julia Carolina Genaro. Em decorrência, por 

expressão do pedido, entendo por bem deferir ao Requerente Anderson 

Fábio Aardoom a adoção da menor Julia Carolina Genaro, que sofrerá 
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alteração parcial do nome para: JULIA CAROLINA SPOLIDORO AARDOOM. 

Por conseguinte, necessárias as seguintes determinações:1) 

cancelamento do registro original da menor: certidão de nascimento nº 

167028, Livro nº 277ª, FL. 90, Comarca de São Paulo-SP (fl. 18), com 

abertura de novo registro no Cartório de Registro Civil de seu assento de 

nascimento, lavrando-se a respectiva certidão ao pai ora constituído, 

mantendo-se os dados quanto à filiação materna e, em consequência, o 

nome de seus avós maternos; 2) inscrição no assento novo de 

nascimento da adotanda do nome e profissão do adotante como seu pai, 

bem como o nome dos progenitores deste, constantes dos autos; 3) não 

poderá constar nas certidões do competente ofício que forem expedidas 

nenhuma observação sobre a origem do ato; 4) passará a menor a 

chamar-se JULIA CAROLINA SPOLIDORO AARDOOM.Transitada em 

julgado, expeça-se mandado para inscrição e registro da presente 

sentença, da qual não se fornecerá certidão, em obediência e com os 

requisitos dos artigos 29, § 1°, letra b, 33, parágrafo único, da Lei dos 

Registros Públicos; 47 e §§, 165 e seus incisos e 170, estes do ECA. Sem 

custas e despesas judiciais, nos termos do artigo 141, § 2º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Do mesmo modo, sem honorários advocatícios. 

Após, com as anotações e baixas de estilo, ao arquivo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80700 Nr: 1983-59.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAETANO ROSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISON PAZETTO JUNIOR - 

OAB:19.641/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 INTIMAÇÃO do embargado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72590 Nr: 1815-91.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCASCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINALVA RIBEIRO DE SOUSA - 

OAB:13.340 - GO

 INTIMAÇÃO da parte autora para que em 5 (cinco) dias manifeste nos 

requerendo o que lhe achar de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64975 Nr: 432-15.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES NETO RODRIGUES DA SILVA, 

GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA CUNHA, VALDEZIR VILELA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/O, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 INTIMAÇÃO do procurador dos réus ara comparecer na audiência de 

instrução e julgamento, no dia dia 16 de agosto de 2018, às 13h30min 

(Horário de Cuiabá-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84413 Nr: 4116-74.2016.811.0012

 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: VERA LUCIA FAVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUANA DA C OSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA KAROLINE LEAL LIRA 

ALVES - OAB:21077/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 164653.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 20/06/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72457 Nr: 1753-51.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLERYO ANTONILO SANTOS CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL AS, LIDER LEILÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-MT-A

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo d 05 

(cinco) 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 Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33049 Nr: 2893-33.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO LESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SOUZA RIBEIRO, ALEXANDRE 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução de Correspondência

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta de Citação de fls. (123) retornou sem que a 

parte autora fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do “AR”.

Nova Xavantina - MT, 20 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75822 Nr: 3325-42.2015.811.0012

 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 PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINHA PEREIRA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ GUIMARÃES 

BRUM - OAB:20.888/GO

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 161671.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 
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dia 22/05/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70842 Nr: 1047-68.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO BORGES BINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA KAROLINE LEAL LIRA 

ALVES - OAB:21077/O

 Intimação da advogada constituída pelo denunciado da pena de multa 

aplicada , no valor correspondente a 10 salários mínimos, nos termos do 

art. 265 do CPP, em razão da ausência injustificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102172 Nr: 1641-77.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPGS, JPADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO COSTA PINTO - 

OAB:9.227/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 164665.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 20/06/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99258 Nr: 20-45.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SEVERINO, ANDRÉ CARDOSO SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SEVERINO, CLEUNIR GODOY, CAIO 

AUGUSTO DA GRAVA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE SEVERINO - OAB:19052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 164678.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 15/08/2018 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-41.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010246-41.2016.8.11.0012 REQUERENTE: WANDE ALVES 

DINIZ REQUERIDO: JOSE PAULO DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. 

Trata-se de ação tendo como objeto a indenização por danos morais 

sofridos em decorrência de lavratura de Boletim de Ocorrência. Em inicial 

alega a parte autora que no dia 20/06/2016 a parte requerida registrou 

Boletim de Ocorrência, informando que a parte autora na companhia de 

outras pessoas, mediante ameaça e portando armas, expulsou o 

requerido do acampamento. Informa ainda que a parte autora, requerido e 

outras pessoas que integram a Associação de Trabalhadores Rurais 

Andorinha de Nova Xavantina, montaram acampamento em 03/06/2016 em 

área devoluta, denominada Fazenda Santa Maria, no município de Novo 

São Joaquim/MT. No dia 19/06/2016, houve reunião da associação, onde 

foi decidido por unanimidade para que o requerido aguardasse decisão do 

processo sobre a ocupação fora do acampamento, uma vez que o mesmo 

andava armado, portando uma carabina calibre 38, com 15 tiros. Alega 

ainda que a parte autora não se encontrava na reunião que decidiu pela 

retirada do requerido do acampamento. Diante das calunias imputadas à 

parte autora no boletim de ocorrência lavrado e juntado aos autos pede 

indenização. Em sede de contestação, alega o requerido que após uma 

reunião com o MTA, acabou por ser banido do movimento por não 

concordar com a politica do local. Informa que a reunião se deu com a 

presença de vários representantes, além de seguranças armados, o que 

coagiu o requerido a retirar-se do acampamento. Aduz que pelo fato da 

declaração prestada no Boletim de Ocorrência corresponder à verdade 

não é capaz de gerar dano moral. Por fim, alega ter sido prejudicado pelos 

fatos ocorridos, uma vez que foi grosseiramente expulso do 

acampamento, causando-lhe humilhação. Em sede de pedido contraposto, 

requer a devolução dos valores pagos a título de honorários advocatícios 

pagos ao Dr. Wande Alves Diniz, bem como indenização pelos danos 

morais sofridos. Fora realizada audiência de instrução, onde foi colhido 

depoimento das testemunhas e informantes. Em depoimento pessoal, o 

requerido Cleudes Lopes da Silva confirmou lavratura do Boletim de 

Ocorrência em desfavor da parte autora, bem como a informação de que o 

advogado, Dr. Wande Alves Diniz, não estava presente no acampamento 

no dia 19/06/2016, data em que o requerido alegou ter sido expulso do 

acampamento, e que havia armas de fogo e armas brancas para 

intimidação do requerido. Da mesma forma, em depoimento pessoal, a 

autora Débora Katiuce Ferreira de Araújo, informa que no acampamento 

não haviam armas de fogo, apenas facões, enxadas, foices, que eram 

utilizadas para o trabalho no acampamento. Que foi feita a reunião e 

solicitado aos requeridos que aguardassem o deslinde da ocupação na 

cidade, uma vez que os mesmos sempre buscavam o desentendimento 

nas reuniões. A testemunha Fabricio informa que os requeridos não foram 

expulsos do acampamento, e que não houve violência, apenas foi 

solicitado que os requeridos esperassem a conclusão da invasão fora do 

acampamento. Informa ainda que o Dr. Wande não estava presente na 

reunião que solicitou a retirada dos requeridos do acampamento. A 

testemunha informou também que os fatos narrados no boletim de 

ocorrência ultrapassaram o âmbito do acampamento, tornando-se de 

conhecimento público os fatos narrados. A testemunha Itamar reitera a 

informação de que o advogado Dr. Wande Alves Diniz não se encontrava 

na reunião que solicitou a retirada do requerido José Paulo do 

acampamento, bem como que não houve expulsão, apenas o pedido para 

que esperassem o deslinde da invasão fora do acampamento. O requerido 

Cleudes acompanhou José Paulo por decisão própria. A testemunha Luiz 

Rotta esclareceu que houve ata de reunião para sua expulsão, sendo 

todos coagidos pela chefa do acampamento a assiná-la, sob pena de 

exclusão do acampamento e que, o requerido Jose Paulo recusou-se a 

assinar a ata, o que motivou a sua retirada. Informa que os seguranças 

não andam armados, e que fazia parte do grupo de segurança, mas nunca 

foi requisitado nenhum serviço seu. Sobre a retirada do requerido José 

Paulo, não estava na reunião e apenas ouviu falar que houve a expulsão, 

mediante força. Informou também que todos andam no acampamento 

portando facão. Reiterou a informação de que o advogado Dr. Wande 

Alves Diniz não se encontrava na reunião de expulsão do requerido. A 

testemunha Marcos Leandro Rotta informa que as armas dentro do 

acampamento eram apenas foice e facão. Informa ainda que fora pagos 

R$100,00 por mês ao advogado e R$40,00 para a associação. A 

testemunha Rosa Luiz Fernandes informou que também foi contra a 
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retirada da família do Sr. Luiz Rotta do acampamento. Que houve a 

expulsão violenta do requerido Jose Paulo, mediante gritos de “fora” e 

intimidação com foices e facões. Informou que houve o pagamento de 

valores ao advogado Wande, e também valores para medição de terra. Por 

fim, informou que havia arma de fogo em posse das pessoas que 

expulsaram o requerido do acampamento. Pois bem, verifica-se dos autos 

que a parte autora pleiteia indenização pelos danos morais sofridos pela 

denuncia, que chama de caluniosa, registrada na Polícia Militar, 3ª Cia de 

PM de Nova Xavantina/MT. Conforme se detém dos autos, há controvérsia 

a respeito do modo de saída do requerido do acampamento, inclusive as 

próprias testemunhas narram diferentes versões para o acontecimento, 

não sendo possível precisar de maneira exata o ocorrido. Isto posto, não 

há como notar conduta leviana no denunciante capaz de afastar seu 

exercício regular de direito, previsto no art. 188, I do CC: Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido; Portanto, não há que se falar em danos 

morais provocados pela denunciação, nas palavras de Youssef Said 

Cahali: “a simples comunicação de um fato à autoridade competente para 

que seja apurado eventual ilícito penal não implica, por si só, a 

responsabilidade indenizatória do comunicante, se a investigação resultar 

inócua. Para que seja condenado a compor perdas e danos, é mister que 

tenha agido com imprudência grave ou leviandade inescusável em sua 

denúncia” (Dano Moral, 3ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p.330) 

Desta forma, não há elementos que possam respaldar a pretensa ofensa, 

não sendo notável o intuito de dano na conduta do requerido resultando no 

indeferimento do pedido de indenização conforme entende a 

jurisprudência, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS. REGISTRO DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. 1. As denúncias de práticas de irregularidades não ensejam, por 

si só, o dever de indenização, exceto quando ocorrer abuso de direito, 

com o intuito de prejudicar a parte sobre a qual recaíram as suspeitas. 2. 

No caso em exame a parte autora não logrou êxito em comprovar que a 

demandada agiu com abuso de direito, ou seja, os fatos articulados na 

exordial não induzem a tal conclusão, no sentido de que foi ultrapassado o 

mero exercício regular de direito quanto à denúncia feita, nem o fato de ter 

testemunhado a esse respeito, a fim de apurar eventual ilicitude, ônus que 

lhe cabia e do qual não se desincumbiu, na forma do art. 333, I, do CPC. 3. 

Inexistência do dever de indenizar devido a ausência de nexo causal entre 

a conduta da parte ré e os supostos dados alegados. Inteligência do art. 

186 do CC. 4. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o 

equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para a indenização 

por dano moral, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação 

a meros incômodos do cotidiano. Negado provimento ao recurso. 

(Apelação Cível Nº 70064027451, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 24/06/2015). No 

mesmo sentido, o pedido de condenação à reparação pelos danos morais 

requeridos em sede de pedido contraposto não merecem prosperar, pois, 

não restou comprovado nos autos qualquer fato capaz de atingir o 

patrimônio imaterial do requerido. No que tange à devolução dos valores 

pagos ao advogado da associação, entendo que tal pedido não condiz 

com os fatos e fundamentos objeto da presente controvérsia, uma vez 

que não se discute nestes autos a efetiva prestação dos serviços 

advocatícios, não sendo possível sua análise com inteligência do art. 31 

da Lei 9.099/95: Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Quanto à conexão dos feitos alegados pela requerida, 

verifico que todos possuem o mesmo contesto fático e pedidos, desta 

maneira, reputam-se conexos conforme preceitua o art. 55 do CPC. Isto 

posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos requeridos em inicial, 

pondo fim à demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487,I do 

CPC. Opino ainda, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto quanto ao 

requerimento de reparação pelos danos morais sofridos, e pela 

EXTINÇÃO, sem resolução de mérito, do pedido contraposto quanto à 

devolução dos valores pagos à titulo de honorários advocatícios. Proceda, 

à secretaria, a conexão dos seguintes feitos: 8010275-91.2016.8.11.0012 

8 0 1 0 2 7 7 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  8 0 1 0 2 8 3 - 6 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  

8 0 1 0 2 4 5 - 5 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  8 0 1 0 2 6 6 - 3 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  

8 0 1 0 2 7 4 - 0 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  8 0 1 0 2 7 6 - 7 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  

8 0 1 0 2 8 2 - 8 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  8 0 1 0 2 7 9 - 3 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 2  

8010267-17.2016.8.11.0012 8010246-41.2016.8.11.0012 

8010278-46.2016.8.11.0012 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-88.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. MIGUEL & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA COSTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000167-88.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 19.103,48; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DUPLICATA, INADIMPLEMENTO, TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: J. P. MIGUEL & CIA. LTDA - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: REGINALDO DA COSTA OLIVEIRA Converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação do autor para apresentar, 

no prazo de quinze dias, comprovante da negativação feita pela parte ré. 

Com a juntada de documento novo, vista a parte ré para manifestação em 

cinco dias. NOVA XAVANTINA, 19 de abril de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-21.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. MIGUEL & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELISIO CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000165-21.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 7.542,56; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES 

DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DUPLICATA, INADIMPLEMENTO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: J. P. MIGUEL & CIA. LTDA - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: HELISIO CARLOS DE SOUZA Converto o julgamento 

em diligência e determino a intimação da parte autora para apresentar 

documento hábil a comprovar a negativação efetivada pelo réu, no prazo 

de quinze dias. Após, vista a parte ré para manifestação em cinco dias. 

NOVA XAVANTINA, 19 de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-63.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB CASTRO SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE SORDI VILELA OAB - SP0326871A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010251-63.2016.8.11.0012 REQUERENTE: JOAB CASTRO 

SILVA ALMEIDA REQUERIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo visando a 

restituição de valores e indenização por dano moral. Em síntese alega a 

parte autora ter adquirido da requerida uma placa-mãe, com entrega via 

correios. Contudo, ao receber o produto em 23/05/2016, constatou vícios 

nos pinos do soquete da placa mãe que impossibilitavam seu 

funcionamento. No dia 25/05/2016 contatou a requerida via e-mail 

solicitando providências, onde, no dia 27/05/2016 foi autorizada a troca do 

produto, sendo encaminhado à requerida em 30/05/2016 pelos Correios. 

Em 16/06/2016 o autor recebeu o produto de volta com a informação de 

que o mesmo não se encontrava nos termos de troca. Em sede de 

contestação alega a requerida incompetência do juizado em razão da 

matéria, ante a necessidade de perícia, uma vez que o dano no pino só 

pode ter sido efetuado com o efetivo manuseio do produto, pois é enviado 

com uma proteção metálica para não ocorrer esse tipo de problema, ou 

seja, para que os pinos sejam danificados é necessária a retirada da 

proteção, o que somente ocorre quando de sua instalação. Pois bem, 

inconteste o defeito apresentado no produto, recaindo a controvérsia 

sobre a origem do defeito, se causado pelo autor ou ocasionado em sua 

produção/manuseio até a chegada ao consumidor. Entendo que, no caso 

em tela, o exercício da ampla defesa e do contraditório exigem a produção 

de prova pericial, o que impossibilita o tramite deste processo nesta justiça 

especializada. É que, conforme o art. 3º da Lei 9.099/95, o Juizado 

Especial Cível tem competência sobre as causas cíveis de menor 

complexidade, sendo adotado pela doutrina e jurisprudência, que as 

causas que envolvam perícia, devem ter seu trâmite perante a Justiça 

comum. Isto posto, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem 

resolução de seu mérito, nos termos do art. 3º e 51, II da Lei 9.099/95 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-08.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010287-08.2016.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA SOUZA 

DIAS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo visando à declaração 

de nulidade contratual e condenação em indenização por danos morais. 

Em síntese alega a parte autora que jamais solicitou cartão de crédito junto 

à requerida, sendo depositado, em sua conta bancária, o valor de R$ 

2.094,00 em 18/07/2013 e R$ 970,00 em 14/04/2015, tendo solicitado 

apenas empréstimos consignados em sua folha de pagamento. Descobriu 

que estava sendo cobrada pelo cartão de crédito apenas em março de 

2016, quanto analisou seu holerite. Foi deferida a liminar pleiteada, 

determinando a suspensão das cobranças a título de cartão de crédito. Em 

sede de contestação alega a requerida sua ilegitimidade passiva, uma vez 

que o Banco Itaú BMG consignado S/A não faz parte do conglomerado do 

Banco BMG. Pois bem, em detida análise dos autos, verifica-se que o 

contrato de cartão de crédito em comento se deu com o banco BMG, de 

CNPJ 61.186.680/0001-74, conforme documento juntado pela parte autora 

em ID 7939829. A demanda foi proposta em face de Banco Itau BMG 

Consignado S/A, de CNPJ 33.885.724/0001-19. Ao analisar o site do 

Banco Central do Brasil, http://www.bcb.gov.br/ e documentos juntados 

em ID 7939888, 7939883 e 7939894, é possível verificar que tanto o 

Banco BMG e o Banco Itau BMG Consignado S/A não estão no mesmo 

conglomerado financeiro, possuindo personalidades jurídicas diversas, 

não tendo o mesmo quadro societário nem os mesmos conselhos 

deliberativos. Desta forma, verifica-se a ilegitimidade passiva da requerida 

para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte autora se 

quer é cliente desta requerida. Isto posto, OPINO PELA EXTINÇÃO pro 

presente feito, sem julgamento de mérito, ante a ilegitimidade passiva da 

requerida, nos termos do art. 485, VI do CPC. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-37.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA IEDA MENDES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010298-37.2016.8.11.0012 REQUERENTE: SHEILA IEDA 

MENDES AGUIAR REQUERIDO: SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE 

AGUA E ESGOTO LTDA - EPP Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de 

processo visando à repetição de indébito e condenação em indenização 

por danos morais e materiais. Em síntese, alega a parte autora ter 

parcelado débito em atraso com a requerida, sendo que, após tal 

providência, o consumo registrado em suas contas de água começou a 

aumentar sem motivo aparente, uma vez que nunca foi constatado 

nenhum vazamento no imóvel em que reside. Alega que o consumo de 

água passou de R$ 50,00 para R$ 295,50 em 02/05/2016 e que, na 

tentativa de solucionar o problema administrativamente, obteve a resposta 

de que teria que arcar com outro hidrômetro. Em sede de contestação a 

requerida suscita incompetência do juizado especial para processamento 

do feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica e, no mérito, 

alega que o único pedido da parte autora é o de anulação da conta de 

água de maio/2016. Da oitiva das testemunhas e informantes, bem como 

da gravação juntada aos autos, é possível verificar que o hidrômetro da 

parte autora realmente estava violado, adulterado e amarrado com 

arames. Por tratar-se de clássica relação de consumo, e haver 

verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO pela inversão do 

ônus da prova, autorizado pelo CDC. Quanto à alegação de incompetência 

do juizado especial entendo que não merece prosperar, uma vez que, no 

caso em tela, não há necessidade de realização de perícia técnica para 

analise do mérito da demanda em questão. Em relação à alegação de que 

o único pedido da parte autora é o de declaração de nulidade da conta de 

água do mês de maio/2016 também não merece prosperar, uma vez que 

nos Juizados Especiais Cíveis, deve haver observância de seus princípios 

norteadores de simplicidade, informalidade, economia principal e 

celeridade. Desta forma, do corpo da exordial, é possível verificar a 
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pretensão autoral de cancelamento do débito ou sua revisão, bem como o 

pagamento da taxa mínima de uso e a restituição dos valores pagos a 

mais, em dobro, com condenação da requerida em indenização pelos 

danos morais causados, estando o valor da causa apropriado às 

pretensões autorais. Pois bem, quanto ao mérito da demanda, restou 

comprovada a alteração do hidrômetro da parte autora em visita técnica 

realizada em 26/09/2016. Em que pese a inversão do ônus da prova e as 

alegações de que a parte autora se dirigiu varias vezes à sede da 

requerida, não trouxe aos autos qualquer protocolo de reclamação ou 

comprovante de atendimento. Caberia à parte autora a comprovação do 

mínimo alegado, ou seja, que pelo menos havia informado à requerida a 

situação. Desta forma, não há como desqualificar as medições realizadas 

pela requerida, uma vez que não houve comprovação de irregularidade no 

hidrômetro no mês de Maio/2016, vindo a ser constatada sua violação 

apenas em setembro/2016. Assim, não há que se falar em anulação de 

débito, muito menos de reparação por danos morais, uma vez que não 

restaram comprovados atos ilícitos praticados pela parte requerida. Isto 

posto, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos iniciais, 

julgando extinta a presente demanda com julgamento de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-81.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZINA PEREIRA MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010308-81.2016.8.11.0012 REQUERENTE: RONALDO ALVES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: DEUZINA PEREIRA MIRANDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo visando à cobrança de 

aluguel, luz, água e uma porta danificada, perfazendo um total de 

R$1.563,88. Em síntese alega a parte autora que a parte requerida alugava 

seu imóvel, e, posteriormente, saiu do imóvel devendo um mês de aluguel e 

deixou contas de água e luz sem pagar, bem como danificou uma porta. 

Em sede de contestação, alega a requerida que é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui relação 

jurídica com o autor, mas esclarece que o aluguel em questão se deu pelo 

seu filho, maior e capaz, o Sr. Werles da Silva Miranda. O informante 

Werles da Silva Miranda, ouvido em audiência instrutória, confirma ter sido 

ele o inquilino do autor. Já a informante Joelna de Jesus Cordeiro, afirma 

que o contrato se deu com a requerida, e não com o filho da mesma. Em 

que pese às alegações trazidas pelas partes e a divergência nos 

depoimentos dos informantes, e seguindo o disposto no art. 373 a 

distribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo de 

seu direito, e ao réu, comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta forma, a parte autora 

deveria ter comprovado a relação jurídica com a autora por meio de 

contrato de aluguel escrito, ou com a confirmação de testemunhas 

presentes no momento do acordo, o que não ocorreu. A parte autora, 

portanto, não se desvencilhou de seu ônus ao comprovar sua relação 

jurídica com a requerida, devendo esta ser declarada ilegítima a figurar no 

polo passivo desta demanda. Dada a impossibilidade de intervenção de 

terceiros no rito dos juizados especiais (art. 10 Lei 9.099/95), há de ser 

julgada a presente demanda sem resolução de seu mérito. Isto posto, 

OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 485, VI do CPC. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-65.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES LIMA HOTEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010322-65.2016.8.11.0012 REQUERENTE: HERMES LIMA 

HOTEL - ME REQUERIDO: SOUZA MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA - EPP 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo visando a 

cobrança de valores referentes à diárias, e águas, no valor total de R$ 

17.132,00 . Em contestação alega a requerida que não há nos autos prova 

da dívida, negando-a como sua. Por fim, requer a parte autora a 

decretação da revelia da requerida, uma vez que não juntou aos autos 

carta de preposição da preposta que compareceu à audiência de 

instrução, o que não merece prosperar, uma vez que houve a juntada da 

referida carta de preposição em ID 7940489, conferindo os poderes à 

preposta. Em análise dos autos, a parte autora juntou nota fiscal de 

serviços emitida em favor da requerida, com o valor de R$ 447, assinada 

por Éder J. Alves, compreendendo o período de 14/05/2016 a 16/05/2016, 

e outra no valor de R$ 16.685,00, do período de 05/05/2016 a 10/05/2016, 

referente a 33 apartamentos, supostamente a nota fora assinada por 

Marcio dos Reis Silva. Houve a comprovação, por meio de e-mail, da 

reserva para quatro funcionários, e posteriormente para três, nos dias 14 

a 16/05/2106, com alimentação, o que originou a nota juntada aos autos no 

valor de R$ 447,00, que foi devidamente adimplida. Quanto à dívida objeto 

da demanda, a parte autora comprovou a reserva, da mesma forma das 

anteriores, via e-mail, com contato do Sr. Pablo Euzebio Tolentino, 

fabio@souzamanutencao.com e nivaldasoares@souzamanutencao.com. 

Observa-se também, que a parte autora entrou em contato com o Sr. 

Pablo, no email pablo@souzamanutencao.com, cobrando a dívida em 

questão, onde apenas foi solicitado a nota fiscal do serviço para 

pagamento, não havendo nenhuma negativa quanto à esta divida. O 

Código de Processo Civil institui em seu art. 373 a distribuição do ônus da 

prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Neste ponto, a parte requerida não trouxe aos autos 

qualquer documento que comprove o adimplemento da obrigação ou da 

não utilização dos serviços. Desta forma, pode-se concluir que, de fato, 

após a reserva realizada pela requerida os serviços foram prestados pelo 

autor, sendo que o pagamento por tais serviços devem ser remunerados 

da forma combinada, sob pena de enriquecimento ilícito da requerida. Isto 

posto, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial 

para CONDENAR a requerida ao pagamento da dívida junto ao autor, no 

valor de R$ 16.685,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco reais). 

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido 

o juros de mora no importe de 1% ao mês, tendo como termo inicial o 

término da prestação de serviço. 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 
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DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-94.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LEITE SANTOS OAB - GO0036253A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ALESSIA MEIRA BORGES PEIXOTO OAB - MT0008732A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010333-94.2016.8.11.0012 REQUERENTE: VANILDA DA 

ROCHA SANTOS REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que as partes entraram em acordo, conforme ID 7940943. Assim, 

OPINO pela homologação do referido acordo entabulado pelas partes e 

consequente extinção da presente demanda com julgamento do mérito, 

nos termos do art. 487, III, "b" do CPC. 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. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o necessário. 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. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

necessário LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-42.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE SOUZA GONDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES OAB - MT0021077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010330-42.2016.8.11.0012 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO 

DE SOUZA GONDIM REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo visando à restituição 

dos valores pagos, em dobro, bem como a condenação em indenização 

por danos morais. Em síntese alega a parte autora que adquiriu junto à 

requerida o pacote de Tv por assinatura denominada Plano Master que 

seria pago em 12X de R$69,90. Porem, ao retirar o extrato de sua conta, 

foi surpreendido com a cobrança integral do valor de R$ 838,80, em uma 

única vez. Diante disto requereu o cancelamento e devolução dos valores 

em 10/05/2016, o que não ocorreu até o presente momento, embora tenha 

ligado diversas vezes à requerida. Em sede de contestação alega a 

requerida que a parte autora não comprovou a contratação do plano em 

12 parcelas, inexistindo dano indenizável. Por tratar-se de clássica 

relação de consumo, e haver verossimilhança nas alegações da parte 

autora, OPINO pela inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. 

Desta forma, ante a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à 

parte requerida trazer o contrato de prestação de serviços pactuado entre 

as partes para comprovar a anuência da parte autora quanto à cobrança 

dos valores em uma só parcela, o que não ocorreu. Insta salientar que a 

cobrança indevida não gera por si só o dano de natureza extrapatrimonial 

mas, no caso em comento, a parte autora sequer utilizou os serviços e 

cancelou o plano, ficando a parte requerida com o pagamento das doze 

parcelas. Não bastasse, a parte autora comprovou, por meio de diversos 

protocolos de atendimento, que tentou resolver a situação 

administrativamente, mas não obteve êxito. Friso aqui que o mero 

aborrecimento está no fato de ser cobrado injustamente e, através de uma 

ligação conseguir reverter todo o transtorno. No caso vertente, não foi 

suficiente a ligação e reclamação da parte autora para com a requerida 

para que se fizesse cessar as lesões, configurando o dano ao seu 

patrimônio imaterial, é o entendimento: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso 

Cível Nº 0028463-44.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Sky Brasil Serviços Ltda. Recorrida: Flavia 

Simone Pinheiro da Silva EMENTA RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO POR 

ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES ACIMA DO 

CONTRATADO. DÉBITO INDEVIDO EM CARTÃO DE CRÉDITO. 

COBRANÇAS REITERADAS. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE SEM ÊXITO. REEMBOLSO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, 

a cobrança reiterada de valores referentes a plano de televisão por 

assinatura em valor superior ao pactuado entre as partes, ainda que não 

tenha ocorrido a inscrição do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito, porquanto a parte requerida não solucionou o 

problema extrajudicialmente. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

284634420158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

19/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016) Assim, a cobrança indevida de 

valores, cumulada com a falta de eficiência do Serviço de Atendimento ao 

Consumidor da requerida, constituem falhas na prestação do serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida requerida como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a requerente. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da requerente, causando lesão a sua honra e reputação. 

Ocorrido o cancelamento do plano sem sua utilização, é imperioso que se 

proceda à devolução dos valores pagos afim de evitar o enriquecimento 

ilícito da parte requerida. No presente caso, é evidente o engano realizado 

pela parte requerida na cobrança do valor do plano de TV por assinatura 

de uma vez só, o que justifica sua cobrança, devendo os valores serem 

devolvidos de maneira simples, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

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. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a 

requerida na devolução dos valores pagos pela parte autora, de maneira 

simples, bem como à indenização pelos danos morais ocasionados. Sugiro 

a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Os valores a serem devolvidos deverão ser acrescidos 

de correção monetária pelo INPC e com incidência de juros moratórios no 

importe de 1% ao mês, sendo devidos desde a efetiva cobrança dos 

valores pela requerida. 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-63.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010348-63.2016.8.11.0012 REQUERENTE: MARIA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de 

processo visando à declaração de inexistência de débitos e condenação 

em indenização por danos morais. Em síntese alega a parte autora que 

jamais utilizou os serviços da requerida, mas teve seu nome negativado 

por esta ante a dívida no valor de R$ 222,35. Em sede de contestação 

alega a requerida que houve a devida contratação e utilização dos 

serviços prestados. Por tratar-se de clássica relação de consumo, e 

haver verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO pela 

inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. A negativação dos 

dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito restou 

comprovada pela juntada de consulta ao SPC Brasil. Pois bem, a 

controvérsia em questão recai exclusivamente sobre a contratação e 

utilização dos serviços prestados pela requerida. Em que pese a alegação 

de prestação de serviços, a requerida não trouxe aos autos qualquer 

contrato com a parte autora, a fim de comprovar a relação jurídica. 

Conforme se verifica das cobranças realizadas, o endereço constante da 

parte autora é a da cidade de Confresa/MT, sendo esclarecido pela 

testemunha que a autora jamais residiu em tal cidade. Desta forma, a 

requerida não logrou êxito ao demonstrar a relação jurídica com a parte 

autora capaz de legitimar o débito cobrado. Assim, o apontamento dos 

dados da parte requerente nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida requerida 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a requerente. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da requerente, causando lesão a 

sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de 

prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme 

as regras de experiência comum. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao 

direito, uma vez que não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo 

recorrido, apto a ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao 

crédito. Ademais não há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, 

porque evidenciado está o abalo moral pela simples restrição oriunda da 

má prestação dos serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e 

honra da parte recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema 

de proteção ao crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o 

entendimento de que "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro 

de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso 

concreto, a incidência da Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal 

Justiça, já que, segundo interpretação da própria Corte Superior, em 

precedente julgado, "a Súmula 385/STJ ('Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento') tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que 

a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de 

proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida 

o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor 

no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 142.777/ES, Rel. Ministro Raul 

Araújo). Com efeito, a presente ação não foi proposta em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Não fosse o bastante, o 

documento juntado aos autos (f. 55), em que constam supostas restrições 

por outras empresas, demonstra que o apontamento do recorrente foi 

anterior a outros apontamentos. 2. Para o arbitramento na compensação 

do dano moral, a lei não fornece critérios. Destarte, a doutrina e 

jurisprudência apontam critérios para servir de parâmetros na fixação do 

valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, 

afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira) 

e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 3. O artigo 

461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado 

impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6º, daquele 

dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, 

até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo 

descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a 

exorbitância do valor arbitrado, se a multa poderá ser aplicada em quantia 

inferior àquele valor estabelecido inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - 

AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma; 

AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; 

AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 

Turma. Falta gravame a justificar o interesse recursal na redução da multa. 

4. Recurso conhecido parcialmente e não provido. 5. Condena-se o 

recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 

n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 251) O dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. Isto posto, 

OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial para 

DECLARAR inexistentes as dívidas objeto da presente demanda, e 

CONDENAR a requerida em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento dos débitos, bem como das negativações a eles 

correspondentes. Sugiro a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir desta data. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-37.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A - EXTRA.COM.BR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010395-37.2016.8.11.0012 REQUERENTE: ELIANE BENTO DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A - 

EXTRA.COM.BR Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de 

processo com o objetivo de restituição de produto ou valor, cumulado com 

indenização pelos danos morais sofridos. Em síntese alega a parte autora 

que realizou a compra de um celular no valor de R$ 655,29 com a 

requerida, mas que, após alguns dias de uso, o produto começou a 

apresentar o defeito de não ligar mais. A autora enviou o produto para 

garantia no dia 05/05/2016, porem ate o momento da propositura da ação 

não obteve resposta da garantia, nem seu produto devolvido. Em sede de 

contestação alega a requerida que a responsabilidade ad causam é do 

fabricante do produto, e, no mérito, aduz que agiu de forma licita em todos 

os procedimentos por ela adotados. Por tratar-se de clássica relação de 

consumo, e haver verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO 

pela inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. Quanto à 

legitimidade ventilada em sede de contestação, entendo que a mesma não 

merece prosperar, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor é 

claro ao atribuir a responsabilidade solidária aos fornecedores de 

produtos que apresentem vícios que os tornem impróprios ao consumo. 

Pois bem, a parte autora comprovou efetivamente a compra do produto 

junto à requerida (ID 7941828), seu envio à garantia (ID 7941816), bem 

como a tentativa administrativa de ter seu problema solucionado (ID 

7941812, 7941807 7941820 e 7941823). Já a requerida, não trouxe aos 

autos qualquer documento que pudesse impedir, modificar ou extinguir o 

direito da parte autora. Assim, a parte autora pagou por um produto e foi 

impedida de utilizá-lo, uma vez que apresentou defeito logo após seu 

recebimento, e não recebeu produto substituto ou devolução dos valores 

pagos. Deste modo, dado o lapso temporal percorrido por este processo, 

entendo como a restituição do valor pago a medida mais eficiente à 

prestação jurisdicional pleiteada pela parte autora, uma vez que as 

tecnologias estão em constante mudança, sendo que o aparelho adquirido 

pode não mais satisfazer as necessidades da consumidora. Verifica-se 

dos atendimentos online que a autora recebeu excessiva morosidade e 

desencontro de informações prestadas pela requerida, inegavelmente 

causaram transtorno e frustação à parte autora, isto, aliado ao fato de não 

poder usufruir de seu produto novo, causou lesões de ordem imaterial à 

autora. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida requerida como 

fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a requerente. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da parte autora, causando lesão 

a sua honra e reputação, conforme entendimento: TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Cível Nº 0012767-31.2016.811.0001 Origem: Oitavo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: HP do Brasil Recorrido: 

Luciana de Mattos Matsubarra Pereira EMENTA RECURSO INOMINADO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. NOTEBOOK. 

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM 

ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações em 

que se pleiteia ressarcimento do valor pago e indenização por danos 

morais em decorrência de vício do produto a empresa vendedora 

(fornecedora do produto) e a fabricante são partes legítimas para figurar 

no polo passivo da ação, conforme dispõe do art. 18, do CDC. Havendo a 

compra de produto que apresentou vício, cujo reparo não é realizado no 

trintídio legal, surge o direito à parte de ver restituído o valor por ele 

despendido. Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte adquiriu refrigerador, o qual 

apresentou vício que impossibilitou sua utilização desde sua entrega. 

Tentativas de solução do impasse via extrajudicial, sem êxito. Para a 

fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em 

conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor que entendo razoável para o caso dos autos, considerando que o 

bem adquirido é de uso essencial. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Isto posto, 

OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial para 

CONDENAR a requerida a devolver os valores pagos pelo produto à parte 

autora, bem como a indenizá-la pelos danos morais causados. Sugiro a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) 

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Quanto 

à devolução dos valores pagos pelo produto, deverá incidir correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, tendo como termo inicial a 

compra do produto. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-97.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010391-97.2016.8.11.0012 REQUERENTE: LARISSA ALVES 

MOREIRA REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. 

Trata-se de processo com o objetivo de recebimento de indenização pelos 

danos morais e materiais sofridos. Em síntese alega a parte autora que 

adquiriu duas passagens para o município de Água Boa/MT, porem, cinco 

horas antes do embarque, ligou à empresa requerida e solicitou que 

deixassem “em aberto” os bilhetes, uma vez que havia conseguido carona 

para seu destino. Posteriormente, a parte autora solicitou que as duas 

passagens em aberto fossem revertidas em apenas uma para a cidade de 

Barra do Garças, sendo informada de que não seria possível tal mudança, 

uma vez que não poderia ocorrer a mudança de trecho das passagens. 

Entendeu por violado seu direito e reclama indenizações. Em sede de 

contestação alega a requerida que a parte autora é ilegítima para pleitear 

direitos provenientes da passagem nominada ao Sr. Geraldo Alef A 

Bezerra, e, no mérito, que as passagens encontram-se em aberto, e 

nunca recebeu qualquer contato da autora para realizar qualquer 

procedimento sobre as mesmas. Por tratar-se de clássica relação de 

consumo, e haver verossimilhança nas alegações da parte autora, OPINO 
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pela inversão do ônus da prova, autorizado pelo CDC. Quanto à 

legitimidade ventilada em sede de contestação, entendo que merece 

acolhimento, uma vez que, conforme dispõe o art. 2 do CDC, consumidor é 

àquele que se utiliza do produto ou serviço como destinatário final, 

vislumbrando-se, no presente caso, que o consumidor final da passagem 

em comento seria o Sr. Geraldo, sendo este o legítimo a pleitear direitos 

sobre a relação jurídica estabelecida. Quanto ao mérito da demanda, em 

que pese à inversão do ônus da prova, caberia à parte autora comprovar 

o mínimo do alegado, trazendo aos autos comprovante de que 

efetivamente teve seu pedido de transferência da passagem negado. 

Além do mais, conforme dispõe a Resolução 4.282/2014, em seu art. 7º, 

§1º, estabelece que a remarcação de passagens só poderá ocorrer para 

a utilização da mesma linha, seção e sentido: Art. 7º Os Bilhetes de 

Passagem terão validade máxima de um ano, a partir da data de sua 

primeira emissão, independentemente de estarem com data e horário 

marcados. § 1º Dentro do prazo de validade e mediante a apresentação 

do Bilhete de Embarque para substituição, os bilhetes com data e horário 

marcados poderão ser remarcados, para utilização na mesma linha, seção 

e sentido. Desta forma, poderia a parte autora, proceder ao reembolso 

pela passagem e compra da nova, conforme art. 13 da resolução supra: 

Art. 13. Antes de configurado o embarque, o passageiro terá direito ao 

reembolso do valor pago pelo bilhete, em até 30 (trinta) dias do pedido, 

bastando para tanto a sua simples declaração de vontade por meio de 

formulário fornecido pela transportadora. Assim, não demonstrado 

qualquer tentativa de remarcação ou reembolso das passagens não há 

como imputar conduta ilícita pela requerida capaz de gerar danos ao 

consumidor. Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento pela passagem 

paga, entendo como procedente, uma vez que restou demonstrado à 

compra do bilhete pela parte autora, e, como ainda estavam abertas as 

passagens conforme dito pela requerida em peça contestatória, não 

houve a utilização pelos serviços pagos, devendo ser ressarcido o valor 

pago, de forma simples, à autora. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a 

requerida na devolução do valor pago pela parte autora referente à 

compra de sua passagem. Ante a ilegitimidade da parte autora 

demonstrada, OPINO pela extinção do processo face ao pedido sobre a 

passagem do Sr. Geraldo Alef A Bezerra A. Quanto à devolução do valor 

pago pela passagem em nome da autora, deverá incidir correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, tendo como termo inicial a 

compra do produto. 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-35.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AKEGAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000123-35.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 20.580,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADRIANO AKEGAWA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao 

pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in 

mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela 

de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida análise dos 

autos, observo não haver restado comprovado o perigo da demora caso a 

medida não seja concedida neste momento processual, conforme passo a 

expor. A alegada inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes ocorreu em 01 de dezembro de 2016, somente vindo ajuizar 

ação no em abril de 2018, ou seja, mais de um ano depois, o que afasta a 

alegada urgência no presente caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o 

reclamante. Tendo em vista que o presente feito trata-se de relação 

consumerista e diante da constatação da hipossuficiência da parte autora 

no caso concreto, em razão de sua falta de conhecimento das normas 

técnicas e à informação, determino a inversão do ônus da prova. Advirto 

que o não comparecimento do reclamante na audiência designada 

implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia 

(artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte 

reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência 

de instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 19 de abril de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

MAYKEL FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS REINOLDO LIMBERGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000086-08.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 21.550,42; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPRA E VENDA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAIR FRANCISCO 

GOMES, MAYKEL FRANCISCO GOMES Parte Ré: REQUERIDO: CARLOS 

REINOLDO LIMBERGER Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, nos 

moldes do Código de Processo Civil, a tutela provisória fundamentar-se-á 

em urgência e evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida 

quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, 

constato que a tutela de urgência pleiteada nos moldes iniciais não merece 

acolhimento, uma vez que não preenche os requisitos legais, conforme 

passo a expor. A parte autora não demonstrou sumariamente seu direito 

invocado, uma vez que os documentos juntados na preambular são 

insuficientes para comprovar, de plano, os fatos narrados na inicial, 

necessitando o feito do estabelecimento do contraditório e o exercício da 

ampla defesa. Ademais, verifico que a parte promovente não comprovou o 

perigo de dano caso a medida não seja concedida no presente momento. 

Em verdade, não vislumbro flagrante perigo de dano, tão pouco receio de 

dilapidação de bens, inexistindo nos autos documentos que atestem tais 

situações. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite-se 

o (a) requerido (a) do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência 

a ser designada, com advertência de o não comparecimento implicará em 
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confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Não havendo acordo deverá a 

parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 19 de abril de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-68.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA LAURINDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Defiro a gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 do CPC, tendo em vista que a parte é 

assistida pela Defensoria Pública. II - Recurso tempestivo e preparo 

devidamente recolhido e/ou a parte recorrente é beneficiária da gratuidade 

da justiça/isenta. III - Desta forma, RECEBO o recurso inominado interposto, 

apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, bem 

como eventuais contrarrazões lançadas. IV - Intime-se a parte recorrida 

para apresentação de contrarrazões, caso não tenha sido intimada. III - 

Após, REMETAM-SE os autos à Turma Recursal do Juizado especial Cível, 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE. NX, 19/04/2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-05.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VERONICE CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000125-05.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANA 

VERONICE CONDE COSTA Parte Ré: REQUERIDO: JANIO GOMES DE 

SOUZA Dispensado o Relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. Pretende a parte autora, em sede liminar, a exclusão de 

m a t é r i a  p u b l i c a d a  n a  i n t e r n e t  p o r  m e i o  d o  l i n k : 

http://www.nx1.com.br/noticia/usuarios-reclamam-da-chefe-do-detran-de

-nova-xavantina-por-constrangimento, por entender que seu conteúdo 

ostenta informações inverídicas relacionadas à sua pessoa e às 

atribuições que exercia junto a CIRETRAN local, sustentando para tanto 

que tal notícia ofende sua honra. Analisados os autos, verifico a possível 

colidência entre dois direitos fundamentais: de um lado a honra e a imagem 

da parte autora (art. 5º, inciso X, da CF), e de outro a liberdade de 

manifestação do pensamento e de informação assegurada à parte 

requerida (art. 5º, incisos IV, da CF e art. 1º da lei n. 5.250/67). Em casos 

tais, a solução da questão posta depende de juízo de ponderação. Embora 

a postagem objeto da presente ação cause dissabor à autora, não extraio, 

neste início de cognição sumária, a verossimilhança necessária ao 

deferimento de sua pretensão antecipatória. A matéria jornalística objeto 

da presente demanda guarda relação com o exercício de função pública, a 

qual sujeita seus ocupantes ao controle dos cidadãos. Assim sendo, 

impõe-se o exercício do contráditório e da ampla defesa a fim de se apurar 

à qual das partes assiste razão em relação ao teor da notícia. Ante o 

exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Designe-se audiência de 

conciliação. Citem-se e intimem-se os reclamados, bem como intime-se o 

reclamante. Advirto que o não comparecimento do reclamante em 

audiência designada implicará em extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar a ação em 05 (cinco) dias. A 

parte autora terá igual prazo para réplica (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as 

partes manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, arrolando desde já testemunhas. O silêncio importará em 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 20/04/2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ZIGROSSI GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (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):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000087-90.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO 

ZIGROSSI GARCIA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que 

concerne ao pedido liminar, nos moldes do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a 

tutela de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se 

prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência 

destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta 

probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas estas considerações e 

depois de detida análise dos autos, observa-se haver elementos que 

evidenciam o direito invocado pelo autor. Ainda, há justo receito de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Pretende a parte autora a imediata 

exclusão de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), por entender que a divida cobrada pela parte ré é 

indevida, alegando já ter efetuado o pagamento dos débitos referentes à 

relação contratual, inexistindo mensalidades devidas pendentes. Extrai-se 

dos documentos colacionados aos autos a verossimilhança das 

alegações iniciais, visto que demonstram, em sede de cognição sumária, 

que a parte autora está sendo cobrada pela parte ré por suposta dívida já 

quitada, conforme ID 12229411 e 12229416. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da liminar, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final o 

autor estaria sujeito a prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. De 

outro norte, a tutela de urgência deferida neste momento processual não 

resulta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não 

evidenciando prejuízos a parte Ante o exposto, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar formulado pela parte 

autora, para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito referente aos débitos que tenham origem na relação jurídica 

discutida nestes autos, até julgamento final da ação, conforme indicado na 

petição inicial, devendo ser expedido o mandado necessário para que a 

requerida venha a demonstrar o cumprimento desta decisão no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação. Fixo em caso de 

descumprimento multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

de 40 salários mínimos. Designe-se a secretaria audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Cite-se o (a) requerido (a) do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de o não comparecimento implicará em confissão e revelia 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) 
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de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

NOVA XAVANTINA, 19 de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REGES AUGUSTO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000054-03.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

REGES AUGUSTO SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Dispensado o Relatório, tendo em vista o que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. A presente ação foi proposta desprovida 

do comprovante atualizado de endereço da parte autora. Intimada para 

sanar tal omissão, a parte promovente não colacionou documento hábil a 

demonstrar a competência desta Comarca, uma vez que o comprovante 

de endereço juntado em ID 12131496 não se encontra datado ou emitido 

dentre os últimos três meses. Em sentido oposto, consta do extrato de 

negativação juntado no ID 11970137 que o endereço do autor é no 

Município de Goiânia/GO. Assim, inexiste nos autos comprovante de que o 

autor resida neste Município e Comarca, não havendo documento hábil a 

fixar a competência deste juízo. Dispõem os artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, acerca dos documentos indispensáveis à propositura 

da ação e os defeitos e irregularidades na petição inicial que: Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. 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. Sabe-se que a petição inicial é a peça chave do processo. 

Segundo CALMON DE PASSOS em Comentários ao Código de Processo 

Civil, 8ª ed., V. III, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 154, "ela não é só o 

instrumento para constituição e desenvolvimento do processo, mas, por 

igual, a delimitadora da extensão em que se efetivará o poder de julgar do 

magistrado." Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. P.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Nova Xavantina/MT, 19 de abril de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70304 Nr: 1764-47.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1764-47.2016.811.0044 (Código 70304)

Vistos.

Ante o pedido formulado à fl. 84 e a anuência da parte requerente à fl. 90, 

HOMOLO a desistência do recurso interposto pela parte requerida (fls. 

84-v/86) para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Oficie-se à autarquia ré para que implante o benefício concedido, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 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

 Código n. 85934.

Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Marcelo Augusto da Silva Nunes, Adryel Oliveira Dias, Maylon Marques da 

Silva Nunes e Odair Oliveira Pereira, qualificados nos autos, sustentando 

que os acusados desenvolveram atividades de mercancia de substância 

entorpecente.

Os acusados foram notificados, sendo apresentada defesa preliminar.

É o relatório. Decido.

Após verificar os autos cheguei à conclusão de que se fazem presentes 

todos os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e 

processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório 

mínimo para respaldar a peça acusatória.

Ante o exposto, recebo a denúncia contra Marcelo Augusto da Silva 

Nunes, Adryel Oliveira Dias, Maylon Marques da Silva Nunes e Odair 

Oliveira Pereira, qualificados nos autos, na forma como posta em juízo.

Designo o dia 02.05.2018, às 14:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento, devendo ser requisitado os acusados, sendo que a defesa e 

as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia devem ser 

intimadas para o ato.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23170 Nr: 1955-73.2008.811.0044

 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: Valdir Gregório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Gaúcha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Parise - 

OAB:39789/RS, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6.565/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2.544-A/MT, 

Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949/MT, Waldir Roque 

Piazzi da Silva - OAB:10767

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias carrear aos 

autos cópias atualizadas das matrículas mencionadas na petição de fls. 

202, a fim de comprovar que as propriedades em questão pertencem ao 

executado.

Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86606 Nr: 719-37.2018.811.0044
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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: Clementino Sampaio Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Odebrecht Pimentel, Ubirajara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão acostada nos autos pelo Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 62, defiro o pedido de citação por hora contido na petição 

de fls. 64/65.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81608 Nr: 3093-60.2017.811.0044

 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: João Bosco de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente do Departamento de Trânsito de 

Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para confirmar a 

liminar que já determinou o licenciamento do veículo, sem o pagamento da 

multa a ele vinculada, o que faço com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Custas na 

forma da lei.Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 

25 da lei n.º 12.016/2009.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por 

força do artigo 14, § 1º, da lei n.º 12.016/2009.Comunique-se de imediato a 

autoridade coatora o teor da sentença.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87752 Nr: 1342-04.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No caso em tela, como se extrai dos autos, não há plausibilidade ao 

argumento da parte autora, uma vez que não ficou comprovado nos autos 

o direito ao qual se refere, devendo ser mantida, a priori, a decisão 

administrativa proferida pela autarquia ré.Ademais, considerando que a 

parte autora poderá, caso seja necessário, pleitear o pagamento das 

prestações vencidas, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado sob 

a ótica do contraditório, motivo pelo qual indefiro o pleito de antecipação de 

tutela de evidência.Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios 

da  jus t i ça  g ra tu i ta ,  ressa lvando  a  poss ib i l i dade  de 

revogação.Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, 

encaminhado pela presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes 

de direito colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria, com envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do artigo 183 do Código de Processo Civil.Com a resposta, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação em 10 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 19 de abril de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87754 Nr: 1344-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No caso em tela, como se extrai dos autos, não há plausibilidade ao 

argumento da parte autora, uma vez que não ficou comprovado nos autos 

o direito ao qual se refere, devendo ser mantida, a priori, a decisão 

administrativa proferida pela autarquia ré.Ademais, considerando que a 

parte autora poderá, caso seja necessário, pleitear o pagamento das 

prestações vencidas, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado sob 

a ótica do contraditório, motivo pelo qual indefiro o pleito de antecipação de 

tutela de evidência.Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios 

da  jus t i ça  g ra tu i ta ,  ressa lvando  a  poss ib i l i dade  de 

revogação.Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, 

encaminhado pela presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes 

de direito colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria, com envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do artigo 183 do Código de Processo Civil.Com a resposta, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação em 10 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 19 de abril de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87751 Nr: 1341-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocardina Figueiredo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No caso em tela, como se extrai dos autos, não há plausibilidade ao 

argumento da parte autora, uma vez que não ficou comprovado nos autos 

o direito ao qual se refere, devendo ser mantida, a priori, a decisão 

administrativa proferida pela autarquia ré.Ademais, considerando que a 

parte autora poderá, caso seja necessário, pleitear o pagamento das 

prestações vencidas, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado sob 

a ótica do contraditório, motivo pelo qual indefiro o pleito de antecipação de 

tutela de evidência.Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios 

da  jus t i ça  g ra tu i ta ,  ressa lvando  a  poss ib i l i dade  de 

revogação.Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, 

encaminhado pela presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes 

de direito colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria, com envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos 

moldes do artigo 183 do Código de Processo Civil.Com a resposta, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação em 10 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 19 de abril de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 51156 Nr: 344-12.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Neisse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação dos 

requeridos, a ser expedida para Comarca de Novo São Joaquim/MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77102 Nr: 824-48.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Feitosa Oliveira - ME, Antonio Feitosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para encaminhar a este Juízo o comprovante 

ORIGINAL do pagamento da diligência do Oficial de Justiça, nos termos da 

CNGC. Com urgência devido processo ter audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75285 Nr: 49-33.2017.811.0044

 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: Sebastião Belizardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 17:30 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75413 Nr: 104-81.2017.811.0044

 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: Maria Lemos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 17:00 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75289 Nr: 53-70.2017.811.0044

 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: Lourdes Gonçalves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 16:30 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75290 Nr: 54-55.2017.811.0044

 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: Nedir Salete Moretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 16:00 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74343 Nr: 3316-47.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edna de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 15:30 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75296 Nr: 60-62.2017.811.0044

 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: Leucinda Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 15:00 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75294 Nr: 58-92.2017.811.0044

 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: Maria Ledes Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 14:30 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75292 Nr: 56-25.2017.811.0044

 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: Maria Linda Piller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 14:00 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74342 Nr: 3315-62.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Tobias Vivaldini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 13:30 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87893 Nr: 1411-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Tserehomora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 19 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75411 Nr: 102-14.2017.811.0044

 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: Eduardo Aparecido Eredia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que dia 01/05/2018 é feriado nacional, não haverá 

expediente nesta Comarca, em consequência dia 30/04/2018 também não 

haverá expediente, tendo em vista que será ponto facultativo, motivo pelo 

qual redesigno a solenidade para o dia 06 de agosto de 2018, às 13:00 

horas.

 Devendo as partes observarem as regras esculpidas no artigo 455, § 1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68739 Nr: 1168-63.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adamilton de Araujo Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Vistos.

Dê-se vista a defesa a fim de se manifestar acerca do cálculo de pena de 

fl. 137 no prazo de 05 (cinco) dias.

Oficie-se a Superintendência do Sistema Prisional solicitando vaga em 

algum estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena 

imposta, tendo em vista que Paranatinga/MT não possui local apropriado 
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para o cumprimento de pena em regime fechado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68692 Nr: 1142-65.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Jesus Moura ME, Ana maria de Jesus 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1142-65.2016.811.0044 (Código 68692)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL opostos 

por ANA MARIA DE JESUS MOURA ME e ANA MARIA DE JESUS MOURA 

em face do ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos, pugnando, em síntese, pela improcedência da 

execução fiscal, em apenso.

Às fls. 11/12, manifestação do embargado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando o presente feito, considerando que nos autos da ação 

executiva fiscal não foi realizado nenhum ato de constrição em relação a 

bens móveis e/ou imóveis do embargante, pois, mesmo transcorrido longo 

período desde o ajuizamento daquela, não houve sequer a citação da 

parte devedora, constata-se a ausência de requisito indispensável para a 

oposição de embargos à execução, nos termos do artigo 16 da Lei nº 

6.830/1980.

 Desta forma, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante 

a ausência de interesse de agir da embargante.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68411 Nr: 1016-15.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proporcionalmente ao valor do salário 

de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, desde a 

data do requerimento administrativo do benefício de auxílio-doença 

(15/05/2015 – fls. 32), observando-se os parâmetros a seguir:NOME 

DO(A) SEGURADO(A):Osvaldo Alves CorreaCADASTRO DE PESSOA 

FÍSICA (CPF):209.437.501-30DATA DE NASCIMENTO:12/04/1955NOME DA 

MÃE:Gregoria Santiago CorreaBENEFÍCIO CONCEDIDO:Aposentadoria por 

InvalidezDATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB:15/05/2015DATA DO INÍCIO 

DO PAGAMENTO – DIP:30 (trinta) dias após a intimação desta.Outrossim, 

condeno a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso, desde o 

requerimento administrativo até a data da efetiva implantação do beneficio 

previdenciário, sobre as quais incidirão correção monetária, com índices 

definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com 

a redação dada pela Lei 11.960/2009 (RE n.º 870.947, STF).Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8º, §1º, 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.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que 

o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) salários mínimos 

(artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado, 

manifeste-se a autora para ulterior prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27882 Nr: 876-88.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilda Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

ajuizada por ANILDA RODRIGUES DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 90/91, alvarás de levantamento dos valores devidos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme os alvarás de levantamento de fls. 90/91.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65273 Nr: 2832-66.2015.811.0044

 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: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2832-66.2015.811.0044 (Código 65273)

Requerente: Francieli Borges

 Requerido: Osmar Coelho

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS 

COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por D. A. B. C. e F. B. C, representados por 

sua genitora FRANCIELI BORGES, em face de OSMAR COELHO, 

devidamente qualificados, pugnando, em síntese, pela fixação de 

alimentos provisórios no importe de R$ 2.000,00 (dois) mil reais. No mérito, 

a fixação da pensão alimentícia na importância de 30% (trinta) por cento) 

da remuneração do requerido, além de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, bem como a concessão da guarda em favor da 

genitora.

Às fls. 43/45, a inicial foi devidamente recebida.

 Às fls. 66-v, o requerido foi citado, contudo, não apresentou contestação, 

conforme certidão de fl. 69.
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Às fls. 70/70, a parte autora pugnou pela decretação de revelia do 

requerido, bem como pelo julgamento antecipado da lide.

À fl. 73, manifestação ministerial.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que, no caso em tela, aplica-se o 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito.

Tendo em vista que o requerido foi devidamente citado para apresentar 

contestação, sem, contudo, ter se manifestado nos autos (certidão de fl. 

69), decreto sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Contudo, deixo de aplicar o efeito material da presunção da 

veracidade dos fatos descritos na inicial, por versar a presente demanda 

de direito indisponível, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo 

Civil.

Em que pese à revelia, no caso dos autos, não induzir a presunção da 

veracidade dos fatos, entendo que as provas carreadas aos autos 

corroboram as alegações iniciais dos requerentes, as quais foram 

prestigiadas pela ausência de contrariedade.

Compulsando os autos, bem como os documentos que o instruem, verifico 

que a requerente FRANCIELI BORGES logrou êxito em demonstrar que o 

melhor interesse dos infantes estaria resguardado com a concessão da 

guarda em seu favor.

 Assim, diante destes fundamentos, fora deferida a guarda provisória em 

favor do requerente por ser ela, naquele momento, a detentora de 

melhores condições para educar e criar os menores, por ter demonstrado 

fundamentos em concretos para tal mister.

É cediço que a guarda deve ser concedida em favor daquele apresenta 

melhores condições de representar os direitos dos menores, no caso sub 

judice, em favor da genitora.

Aliás, é esse o entendimento dos tribunais brasileiros:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSBILIDADE. GUARDA 

EM FAVOR DOS AVÓS PATERNOS. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O artigo 1.584 do Código Civil 

determina, no que concerne à guarda dos filhos, que "será ela atribuída a 

quem revelar melhores condições para exercê-la", o que implica dizer que 

o guardião deve prestar, além do suporte material, como alimentos, 

higiene, educação, também apoio afetivo, carinho, compreensão e amor. 

(TJ-SC - AC: 358493 SC 2008.035849-3, Relator: Victor Ferreira, Data de 

Julgamento: 06/04/2010, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , de Brusque).

APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE GUARDA EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. A 

adolescente, cuja guarda está em debate nesta ação, está com dez anos 

de idade, mora com a avó desde o nascimento. Nesse contexto, e tendo 

em conta as favoráveis condições da avó de manter a guarda da neta, é 

de rigor o deferimento da guarda em seu favor. NEGARAM PROVIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70041967514, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 30/06/2011). (TJ-RS - AC: 

70041967514 RS , Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 

30/06/2011, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 04/07/2011).

Como se vê, não restam dúvidas de que o melhor interesse dos menores 

estará resguardado com a guarda definitiva em favor da genitora, a qual 

apresentou condições materiais e psicológicas de educar e criar seus 

filhos, num ambiente saudável e com muito amor.

Ainda, pugna a requerente pela fixação de alimentos para sua filha no 

importe de 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo requerido.

 Destarte, a fixação de alimentos é regida pelo binômio 

necessidade-capacidade, onde o magistrado deve analisar as 

necessidades dos alimentados e a capacidade dos alimentantes em 

prestar alimentos.

Nesse sentido, em não havendo nos autos conjunto probatório capaz de 

demonstrar a capacidade financeira do requerido, tampouco de que a 

requerente tenha algum tipo de necessidade especial, que disponha de 

atenção especial, fixo os alimentos em 50% do salário mínimo vigente.

As visitas deverão ser realizadas de modo a respeitar a o bem estar físico 

e psicológico das menores.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

I) CONCEDER a guarda dos menores DYONATHAN ARTHU BORGES 

COELHO e FERNANDO BORGES COELHO em definitivo a requerente 

FRANCIELI BORGES.

II) CONDENAR o requerido ao pagamento mensal de alimentos, no valor de 

50% do salário mínimo vigente, os quais são devidos a partir da citação, 

conforme artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68, a serem depositados na 

conta bancária a ser informado pela parte autora, todo dia 10 de cada 

mês, acrescido de 50% das despesas extraordinárias com médico, 

dentista, farmácia e material escolar.

Expeça-se termo de guarda definitivo em favor do requerente.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 458-72.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Florindo Pilhalarme, Jose Francisco Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arones da Cunha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Código nº 85983

Vistos, etc.

Diante das informações prestadas às fls. 93/94, concernente ao 

recolhimento extemporâneo das custas judiciais, por se tratar de valor de 

alto custo, bem como em homenagem aos princípios do aproveitamento 

dos atos processuais, primazia do julgamento de mérito, celeridade e 

economia processuais, acolho o pedido e recebo a inicial, por estarem 

cumpridos todos os requisitos legais.

Quanto ao pedido de liminar, no caso vertente, entendo necessária a 

audiência de justificação prévia, pois os argumentos expostos na petição 

inicial e na petição de fls. 93/94, bem como os documentos juntados, não 

permitem, de plano, uma compreensão segura da controvérsia de índole 

possessória.

 Assim, designo audiência de justificação para o dia 09 de maio de 2018, 

às 16h00.

 Intime-se o autor para comparecer à audiência.

 Nos termos do artigo 563, do Código de Processo Civil, cite-se o requerido 

para comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde que o faça 

por intermédio de Advogado.

O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC), e 

contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 458-72.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Florindo Pilhalarme, Jose Francisco Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arones da Cunha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerido do despacho 
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seguir: Código nº 85983

Vistos, etc.

Diante das informações prestadas às fls. 93/94, concernente ao 

recolhimento extemporâneo das custas judiciais, por se tratar de valor de 

alto custo, bem como em homenagem aos princípios do aproveitamento 

dos atos processuais, primazia do julgamento de mérito, celeridade e 

economia processuais, acolho o pedido e recebo a inicial, por estarem 

cumpridos todos os requisitos legais.

Quanto ao pedido de liminar, no caso vertente, entendo necessária a 

audiência de justificação prévia, pois os argumentos expostos na petição 

inicial e na petição de fls. 93/94, bem como os documentos juntados, não 

permitem, de plano, uma compreensão segura da controvérsia de índole 

possessória.

 Assim, designo audiência de justificação para o dia 09 de maio de 2018, 

às 16h00.

 Intime-se o autor para comparecer à audiência.

 Nos termos do artigo 563, do Código de Processo Civil, cite-se o requerido 

para comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde que o faça 

por intermédio de Advogado.

O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC), e 

contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 458-72.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Florindo Pilhalarme, Jose Francisco Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arones da Cunha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade 

Rodovia MT 130, KM 20, à direita mais 20 km, Fazenda Águia de Ouro 

Zona Rural deste Município - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68385 Nr: 1000-61.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jose de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janice Terezinha Andrade da 

Silva - OAB:18192-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proporcionalmente ao valor do salário 

de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, desde a 

data do requerimento administrativo do benefício de auxílio- doença ( 

09/12/2015- fls. 29).Outrossim, condeno a autarquia ré ao pagamento das 

parcelas em atraso, desde a data do requerimento administrativo do 

benefício de auxílio- doença (09/12/2015 – fls. 29) até a data da efetiva 

implantação do beneficio previdenciário, sobre as quais incidirão correção 

monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a 

remuneração de caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, consoante 

disposto pelo RE n.º 870.947, STF.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,

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-19.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: PETERSON VEIGA CAMPOS - 

MT0017203A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/08/2018 Hora: 13:10 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-56.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: PETERSON VEIGA CAMPOS - 

MT0017203A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/08/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-04.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: PETERSON VEIGA CAMPOS - 

MT0017203A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/08/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 
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pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-71.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: PETERSON VEIGA CAMPOS - 

MT0017203A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/08/2018 Hora: 14:30, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-86.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAVID MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: PETERSON VEIGA CAMPOS - 

MT0017203A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

24/08/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-28.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCELINA PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para manifestar-se sobre os termos da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça juntada no ID 12840185, bem como para informar o 

atual endereço da parte para que possamos redesignar a audiência de 

conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-17.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre os termos da 

petição juntada no ID nº 12744605, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos, etc. Cuida-se de reclamação cível c/c pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ajuizado por THAINÁ LOULA em face de OI MÓVEL S/A, 

alegando, em síntese que a requerida está cobrando valores indevidos na 

fatura, referente aos serviços de internet que sequer está usufruindo, vez 

que até a presente data não foi instalado esses serviços. Ao final, requer 

liminarmente, que a parte reclamada proceda a instalação e prestação de 

serviços de internet na residência da reclamante, sob pena de multa diária 

de R$500,00 (quinhentos reais). É o relatório. Decido. O artigo 300 do 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser deferida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é 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 desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

existem elementos suficientes capazes em demonstrar a probabilidade do 

direito, uma vez que há documentos que comprovam que a parte 

reclamada está efetuando cobranças na fatura da parte reclamante 

inerentes aos serviços de internet e esta não está usufruído dos serviços, 

uma vez que sequer foram instalados em sua residência. Diante do 

exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada pela parte reclamante e, 

DETERMINO que a parte reclamada proceda a instalação dos serviços de 

internet na residência da parte reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação de multa. Cite-se e notifique-se a parte reclamada 

de todo o teor da presente ação, bem como para que compareça perante 

este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de 

conciliação, a ser designada por esta secretaria, advertindo-o de que o 

seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a 

parte reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 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 
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poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT 19 de abril de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000275-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARBOSA VIEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR DA ROCHA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de março de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARBOSA VIEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SCHEFFLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de março de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000273-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARBOSA VIEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RODRIGUES REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Vistos etc., Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 27 de março de 2018. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01 . Processo nº 1350-15.2016.811.0023 - 

Autor: Ministério Publico, Réu: Gabriele Guimarães. FINALIDADE: Notificar 

terceiros e interessados, que o objeto abaixo relacionado, será incinerado 

no dia 15/05/2018, às 08h00min horas. (CNGC, 7.20.7). Relação dos 

Objetos que será incinerado: 01 (um) celular marca LG de cor preta, 02 

(dois) capacetes pretos, 01 (uma) camisa manga longa xadrez. Despacho: 

Vistos. Proceda-se consoante solicitado, com observância das 

formalidades legais – Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, 20 de abril de 2018 

– Evandro Juarez Rodrigues – Juiz Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66746 Nr: 641-48.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDAP, CLNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calebe Pereira de Sousa - 

OAB:21431-O

 Processo nº 815-28.2012.811.0023

Código nº 67463

Intime-se o executado para, em 3 (três) dias efetuar o pagamento das 

parcelas em atraso (Junho/2017 até a presente data), bem como as que 

se vencerem no curso do processo (Súmula 309/STJ), provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada a 

prisão.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Autorizo o cumprimento da diligência na forma do art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87208 Nr: 3764-49.2017.811.0023

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste sobre a quitação da 

dívida (fls. 29 e 35), no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76657 Nr: 412-20.2016.811.0023

 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: MARIA DO SOCORRO MODESTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a carência do direito de ação por falta de 

interesse processual da autora e, por conseqüência, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a autora no pagamento das custas 

processuais, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atendendo aos 

critérios do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ressalvado o 

disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61977 Nr: 1916-03.2012.811.0023
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DAVID BERTOLDI

 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:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por DAVID BERTOLDI em 

face do INSS.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme petição de fl. 136.

É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43446 Nr: 1613-23.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARA PASSOS CARVALHO

 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:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por TAMARA PASSOS 

CARVALHO em face do INSS.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme petição de fl. 161.

É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89217 Nr: 837-76.2018.811.0023

 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 FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VIDAL DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida.Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial, mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, 

sem autorização.Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) dias 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será 

restituído o bem, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria de 

fato.Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo 

tendo quitada a dívida e caso entenda ter havido pagamento a maior do 

que lhe impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 

911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 

02 de agosto de 2004). Para que o devedor fiduciante consiga ter o bem 

de volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou seja, tanto as 

parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no prazo de 5 dias 

após a execução da liminar.Desta forma, nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária.Expeçam-se os mandados 

necessários. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77863 Nr: 1192-57.2016.811.0023

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGR, JMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselucia Rodrigues de Souza 

- OAB:16071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1192-57.2016.811.0023 Código: 77863

ESPÉCIE: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALVES ROCHA e JOANA MARIA ROCHA

PARTE RÉ: Raimundo Miranda Sousa

CITANDO(A,S): Raimundo Miranda Sousa, brasileiro(a), solteiro(a), Natural 

de Lago da Pedra-MA, filho de Francisco Luciano de Sousa e Rita Borges 

Miranda Sousa, ultimo endereço informado: Rua Chile, N° 300, Bairro: 

Liberdade, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 500,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, momento em que poderá 

apresentar sua contestação, importando a sua ausência em confissão e 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

inicial.

 RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Os requerentes ingressaram com ação de 

guarda dos menores L.R.R.M., P.R.M. e V.E.R., em desfavor do requerido, 

em virtude do falecimento de sua genitora em 08.02.2016. Requerendo que 

seja concedida a guarda definitiva dos menores.

DESPACHO/DECISÃO: Visto. (...) Cite-se o pai biológico da adolescente 

Patrícia Rocha Miranda por meio de edital. (...) determino a realização de 

estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do juízo. (...) abra vista ao 

MP, para manifestação. (...) transcorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos para sentença, cumpra-se expedindo o necessário. As 

providências. Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 11 de abril de 2018

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87936 Nr: 4263-33.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO FERREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 Cumprindo determinação judicial, procedo à intimação da Defesa para 
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apresentar alegações finais, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88334 Nr: 255-76.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Processo nº 255-76.2018.811.0023

Código nº 88334

Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por Bradesco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de Maria da Conceição de 

Carvalho, em que antes do cumprimento da liminar a parte autora 

ingressou com pedido de extinção do feito aduzindo que as partes 

transigiram extrajudicialmente (fls.27).

É o relato do essencial.

Fundamento e 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 Código de 

Processo Civil, 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 Código de Processo Civil.

Consequentemente revogo a liminar deferida em fls.23/23vº.

Custas recolhidas (fls.22vº).

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo, 20 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86110 Nr: 2999-78.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação do Advogado de Defesa para apresentar as razões recursais, 

no prazo de lei, em razão do desejo de apelo do réu (fls. 177).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-89.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000156-89.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS MARTINS HESPER Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Senhor(a): REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/05/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000157-74.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS MARTINS HESPER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): ELAINE FREIRE 

ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 21/05/2018, às 14:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, O FEITO SERÁ JUJLGADO EXTINTO SEM MÉRITO COM 

FULCRO NO ART. 51, I DA LEI 9.099/95 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-31.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA ROVEROTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L C CALINOSKI COMERCIO - ME (REQUERIDO)

MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000091-31.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANA SOUZA ROVEROTO 

Parte Ré: REQUERIDO: L C CALINOSKI COMERCIO - ME, MAGNUM 

INDUSTRIA DA AMAZONIA S.A. O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 
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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. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 9 de abril de 2018. Atenciosamente. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000158-59.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS MARTINS HESPER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): ELAINE FREIRE 

ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 21/05/2018 às 14:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000159-44.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS MARTINS HESPER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): ELAINE FREIRE 

ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 21/05/2018, às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-29.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO RIBEIRO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000160-29.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AVELINO RIBEIRO MENDES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 21/05/2018, às 15:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 

51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-12.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000187-12.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DALVA DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA 

AUTORA, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, 

para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no 

dia 05/06/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 51, I DA LEI 9.099/985. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000188-94.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000188-94.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AGNALDO DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Senhor(a): LUCINIO VIEIRA DE ALMEIDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 05/06/2018 

às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, 

I da lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-04.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000194-04.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO Parte Ré: REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTOR, nos termos 

do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

05/06/2018, às 14:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000195-86.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

05/06/2018, às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NO ART. 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-71.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000196-71.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTOR, 

nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho 

ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

05/06/2018, às 15:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-41.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GUIMARAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000198-41.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDUARDO GUIMARAES LOPES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 
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acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 05/06/2018, às 16:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 51,I 

DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-17.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010140-17.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.688,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTA TORRES 

MOURAO VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 20 de abril de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-17.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010140-17.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.688,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTA TORRES 

MOURAO VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 20 de abril de 

2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000159-44.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS MARTINS HESPER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 21/05/2018, às 15:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 20 

de abril de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163422 Nr: 1894-62.2018.811.0013

 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: Doroti Dosso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA 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.: 145673 Nr: 5979-28.2017.811.0013

 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 do Noroeste 
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de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.R. Fidelis -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se para que dê andamento ao feito em cinco dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122299 Nr: 4593-94.2016.811.0013

 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: ORIVALDO VAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem acerca do estudo social 

realizado e juntado na referencia 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157973 Nr: 11825-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus - ME, ELIZABETE 

PEREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE CASTRO SILVA 

- OAB:224979

 Intimo o douto advogado da parte autora para recolher corretamente a 

diligência para o oficial de justiça, pois o anexo comprovante de 

recolhimento do protocolo: 164275 de 13/03/2018 não pertence a Comarca 

de Pontes e Lacerda, tendo em vista o numero único nos dados do 

processo da guia eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141408 Nr: 4209-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celia Regina do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de direito que, até a presente data o advogado não 

comprovou nos autos a distribuição da Carta Precatória. Sendo assim, 

Intimo o mesmo a comprovar a distribuição no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57589 Nr: 3154-58.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calixto Ferreira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudamir Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146171 Nr: 6241-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS É 

TEMPESTIVA, SENDO ASSIM ABRO VISTAS DOS AUTOS AO AUTOR 

PARA IMPUGNAR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148856 Nr: 7413-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bussola Comércio de Materiais Para Construção Ltda, 

Edna Gonçalves Bussola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Reis Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rúbia Coimbra de Macedo 

- OAB:OAB/RO 6042, Bárbara Gonçalves Cândido Campos - 

OAB:OAB/RO 6029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos, referente a CP extraída dos autos nº 

0006705-82.215.822.0007 - Cacoal-RO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151336 Nr: 8597-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL COMODORO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Umberto Simoneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARVALHO E BRUN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:1.950/RS, CÉSAR AUGUSTO 

GULARTE DE CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:8478-A

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos, referente a CP extraída dos autos nº 

2434-79.2016.811.0046 - cód. 90705 - Comodoro-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141555 Nr: 4285-24.2017.811.0013

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Clésio Queiróz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS, volnei copetti - OAB:58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126175 Nr: 6323-43.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizetti Luiz de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 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$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 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):

 Cod. Proc.: 118203 Nr: 2946-64.2016.811.0013

 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: CLAUDIO ADÃO PINTO BAIOCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 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$ 506,79 

(quinhentos e seis reais e setenta 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, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa 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 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):

 Cod. Proc.: 135912 Nr: 1895-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Moura Sanches - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI BORNIA BRAGA - 

OAB:13063

 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$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais. 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158197 Nr: 11919-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

movida por ALAN VITOR BRAGA em desfavor BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado nas fls. 198/199.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em favor do exequente, observando-se os dados 

bancários à fl. 203.

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.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81100 Nr: 3268-26.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo P da Costa Contabilidade ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Autos do processo nº. 3268-26.2012.811.0013

Cód. nº. 81100

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL movido 

pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor IDERALDO P. DA COSTA 

CONTABILIDADE-ME e IDERALDO PIRES DA COSTA.

Compulsando os autos verifico que os executados realizaram o 

pagamento do débito, conforme informado pelo exequente nas fls. 

102/103.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado conforme decisão proferida à fl. 23.

 DETERMINO a liberação dos valores penhorados através do Sistema 

Bacenjud (fls. 99/99vº). Para tanto, INTIMEM-SE os executados, para que 

tragam em 5 (cinco) dias seus dados bancários, a fim de subsidiar a 

expedição do alvará.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 
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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.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 19 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32628 Nr: 104-63.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Joaquim Cayres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcyr Lopes Camelo - 

OAB:Matr. 1241886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:11048-B/MT

 Autos do processo nº 104-63.2006.811.0013

Código nº 32628

Vistos.

Versam os autos sobre RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oposto às fls. 80/87 pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), devidamente 

qualificado nos autos, contra a sentença de mérito proferida por este juízo 

à fl. 79.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 88).

De efeito, conforme os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se que 

assiste razão à embargante ao opor o presente recurso. Isto porque, por 

equívoco quando da prolação do veredicto de fl. 79, o processo foi extinto 

em razão da prescrição. No entanto, conforme documentos trazidos pela 

exequente, o débito foi devidamente quitado no ano de 2017 (fls. 81/87), 

portanto, o feito deverá ser extinto pela satisfação da obrigação nos 

termos do art. 924, II, do NCPC.

Trata-se, pois, de erro material passível de saneamento, na forma do 

disposto no art. 494, I, do Novo Código de Processo Civil.

Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 88), e DOU-LHE provimento. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 19 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 1340-06.2013.811.0013

 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: José Claudio de Souza

 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: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Processo nº 1340-06.2013.811.0013

Código nº 83889

Vistos.

Considerando o que foi informado pelo perito à fl. 173, concernente ao 

fato de que o autor, em que pese ter sido devidamente intimado, não 

compareceu à perícia médica, DECLARO a perda da prova pericial que a 

parte autora pretendia produzir por meio da realização do referido exame.

Nessa toada, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem alegações finais.

Saliento que o lapso temporal mencionado terá início para a parte autora, 

mediante intimação, via DJE, e, na sequência, para a parte requerida, 

também via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 19 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 1123-07.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adirson Ricardo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 1123-07.2006.811.0013

Cód. nº. 33644

Vistos.

Em análise aos autos, verifico que ambos os advogados requereram a 

expedição de alvará, sendo que, ambos possuem poderes para tal 

medida. Assim, como os dois realizaram atos processuais e deixaram de 

apresentar o contrato que especificasse o “quatum” caberia cada um dos 

i. causídicos, DEFIRO o pedido de fls. 137/138, e DETERMINO a expedição 

de alvará nos seguintes termos:

I – 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários advocatícios, em 

benefício ao Dr. James Rogério Baptista e;

II – 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários advocatícios, em 

benefício ao Dr. Marcos da Silva Borges.

Após, AGUARDE-SE o pagamento do restante da verba constante dos 

autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 18 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84453 Nr: 1957-63.2013.811.0013
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Irineu Suquerê

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1957-63.2013.811.0013

Código nº 84453

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VICENTE IRINEU 

SUQUERÊ em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 225, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 20).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 225, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 222/223, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

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.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 18 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59524 Nr: 5090-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5090-21.2010.811.0013

Código nº 59524

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CELINA NOVAES 

em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 105, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 12).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 105, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 103, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

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.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 18 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65830 Nr: 1868-74.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Ribeiro Santos

 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:

 Processo nº 1868-74.2012.811.0013

Código nº 65830

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARLENE RIBEIRO 

SANTOS em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 166/167, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 12).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 166/167, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 162 e 169, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

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.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 19 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46102 Nr: 2721-25.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Batista Faria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Autos do processo nº 2721-25.2008.811.0013
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Código nº 46102

Vistos.

INTIME-SE o advogado dos exequentes, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça se pretende imprimir à fase de cumprimento de sentença o 

rito que culmina na prisão do devedor de alimentos ou o rito da 

expropriação de bens, tendo em vista ser inviável juridicamente a 

cumulação de ambas as pretensões.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 19 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63122 Nr: 3464-30.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. Ferreira & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Autos do processo nº 3464-30.2011.811.0013

Código nº 63122

Vistos.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada por LACERDA 

ELETROMÓVEIS EIRELI-ME contra FAZENDA PÚBLICA NACIONAL.

 Narra a excipiente, em síntese, que o créditos tributário decorre dos fatos 

geradores do ano calendário de 2005 e 2006 e se encontra prescrito, pois 

a fluência dos prazos se iniciaram, respectivamente, nos dia 01 de janeiro 

de 2006 e 01 de janeiro de 2007, contudo, até os dias atuais, já decorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos.

 Além disso, afirma que o “quantum debeatur” está além do efetivamente 

devido, incidindo, “in casu”, o princípio da vedação ao confisco. Assim, 

requerer o cancelamento do débito.

Por fim, propugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e, 

consequentemente, o levantamento dos atos constritivos ocorrido nos 

autos.

Por sua vez, a excepta se manifestou nas fls. 127/129 aduzindo, em 

suma, que o crédito tributário foi constituído definitivamente no dia 

05/06/2009.

 Na sequência, afirmou que não ocorreu a decadência, uma vez que não 

decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, 

nos termos do inciso I do art. 173 do CTN.

Por fim, refutou a tese acerca do caráter confiscatório, requerendo a 

rejeição dos pleitos formulados pela excipiente.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode 

valer o executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o 

executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à 

admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo 

juízo da execução.

Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem 

necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, 

restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, 

por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência, acerca da objeção de pré-executividade, assim já 

decidiu:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA 

DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de 

execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de 

pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes 

nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de 

ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que 

possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação 

probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em 

exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 

13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. 

Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de 

serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de 

ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do 

direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade 

de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo 

superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão 

lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do 

artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 

982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5ª Câmara de Direito Público - 

16/09/2011 – TJ-SP).”

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento 

processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não 

necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, 

por exemplo.

Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise das teses ventiladas pela 

excipiente.

Da decadência e prescrição.

É sabido que, com a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação 

tributária e com o lançamento a obrigação se torna líquida e certa, 

surgindo, portanto, o crédito tributário.

 O prazo para que a administração tributária, por meio da autoridade 

competente, promova o lançamento é decadencial. Já o prazo para que se 

ajuíze a ação de execução fiscal é prescricional.

 Nesse sentido, se operada a decadência, tem-se por extinto o direito de 

lançar e, por sua vez, se verificada a prescrição, tem-se impossibilitado o 

manejo da execução fiscal.

 Pois bem.

Inicialmente, no que tange a decadência do direito, verifico que os fatos 

geradores da obrigação tributária ocorreram nos anos de 2005 e 2006 

(fls. 07/32).

Portanto, a teor do disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário 

Nacional, a Fazenda Pública poderia constituir o crédito tributário, no prazo 

de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Logo, como todos os fatos geradores ocorreram nos anos de 2005 e 

2006, o primeiro dia do exercício seguinte denomina-se “termo inicial” e, 

portanto, corresponde ao dia 01/01/2006 para os fatos geradores 

ocorridos no ano de 2005 e o dia 01/01/2007 para os fatos geradores 

relativos ao ano de 2006.

Neste sentido, o termo final estabelecido para o caso concreto é o dia 

31/12/2010, para os fatos geradores relativos ao ano de 2005 e, 

consequentemente, o dia 31/12/2011 para os fatos geradores ocorridos 

no ano de 2006, data pela qual a Fazenda Pública dispunha para constituir 

o crédito tributário, sob pena de extinção.

Diante disso, a Certidão de Dívida Ativa de fls. 06/32 informa que a 

constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 05/06/2009 antes, 

portanto, do término do prazo quinquenal estabelecido pelo “caput” do art. 

173 do Código Tributário Nacional.

Com isso, não há o que se falar em decadência.

No que diz respeito à prescrição, passo a analisá-la.

A Fazenda Pública dispõe, igualmente, do prazo de 5 (cinco) anos, a 

contar da data da constituição definitiva do crédito tributário (05/06/2009), 

para ajuizar a ação de cobrança respectiva, “ex vi” do art. 174, “caput”, 

do CTN.

Com efeito, após a constituição definitiva do crédito tributário (05/06/2009), 

a Fazenda Pública ajuizou a presente ação no dia 06/10/2011, sendo que 

o despacho que ordenou a citação foi proferido em 09/11/2011 e teve o 

efeito de interromper a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo 

único, inciso I, do CTN.

Diante disso, vislumbro que não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos 

entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (05/06/2009) e o 

dia em que foi proferido o despacho que ordenou a citação (09/11/2011), 

de modo que não incidiu o instituto de direito material, qual seja: “a 

prescrição”.

 Do princípio da vedação ao confisco.

A alegada cobrança exorbitante só pode ser deduzida como matéria de 

defesa, ou seja, ventilável por meio de embargos à execução e não 

exceção de pré-executividade, por não ser "matéria suscetível de 

conhecimento de ofício pelo juiz". Neste sentido: “STJ, REsp 1.110.925/SP, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09”.
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Ademais disso, consigno que a via eleita não é a adequada, nos termos 

como assumida, para provocar o exame sobre a legalidade da cobrança.

 Isto é, se a excipiente pretende discutir o valor devido, visando a sua 

redução/cancelamento, o debate da questão demanda dilação probatória, 

não havendo como se perceber, de plano, a genérica alegação de 

cobrança exorbitante decorrente da situação fática, sem que haja a 

regular produção de provas.

E mais, entendo que a matéria aqui tratada não possui natureza de ordem 

pública, sendo inviável seu conhecimento de ofício pelo magistrado, 

sendo, portanto, inadequada a via escolhida.

De outro norte, o entendimento aqui perfilhado é pacífico, nos termos do 

verbete de súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

 “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação”.

Em suma, RECHAÇO a ilegitimidade de parte dos excipientes supracitados.

Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, REJEITO a 

exceção de pré-executividade ofertada por ofertada por LACERDA 

ELETROMÓVEIS EIRELI-ME contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO.

 Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE.

 Após, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE 

os autos.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda/MT, 18 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156628 Nr: 11137-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Auxiliador da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Myic Rodrigues da Silva, Welisene 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA 

GARCIA - OAB:17578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a 

serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide ( i ) a efetiva 

necessidade dos requeridos de perceber pensão alimentícia; ( ii ) regular 

matrícula e frequência dos requeridos em curso de ensino superior 

particular; ( iii ) o estabelecimento de economia própria pelos requeridos 

que seja suficiente ao sustento dos mesmos; e ( iv ) a alteração 

econômica do autor que o impeça, ou o dificulte sobremaneira, de custear 

a pensão alimentícia atualmente paga aos requeridos.Deste modo, para a 

elucidação da celeuma, em um primeiro momento, DEFIRO a produção de 

prova documental, para o fim de DETERMINAR:( i ) a expedição de ofício à 

sociedade empresarial denominada HONDA COMETA MOTOCENTER, com 

endereço na Avenida Marechal Rondon, 158, Centro, Pontes e Lacerda, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos se o requerido 

Walison Mayc Rodrigues da Silva integra seu quadro de funcionários e a 

quantia por ele auferida mensalmente, sob pena de o gerente do 

estabelecimento comercial incorrer em crime de desobediência caso 

sonegue as informações ora requisitadas;( ii ) a expedição de ofício à 

entidade de ensino superior Universidade Pitágoras UNOPAR, com 

endereço à Rua Vereador Anibas Luiz De Souza, 646 - Jardim São 

Gabriel, Pontes e Lacerda, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

nos autos se o requerido Walison Mayc Rodrigues da Silva encontra-se 

matriculado e frequentando regularmente o curso superior de ciências 

contábeis, bem como o valor por ele pago mensalmente, sob pena de o 

coordenador do estabelecimento incorrer em crime de desobediência caso 

sonegue as informações ora requisitadas;( iii ) a expedição de ofício à 

entidade de ensino superior Universidade Pitágoras UNOPAR, com 

endereço à Rua Vereador Anibas Luiz De Souza, 646 - Jardim São 

Gabriel, Pontes e Lacerda, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

nos autos se a requerida Welisene Rodrigues da Silva encontra-se 

matriculada e frequentando regularmente(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 3899-96.2014.811.0013

 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: Idaíla Amaral Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geralda Guedes Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeska Machado Martins - 

OAB:18.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a inventariante, na pessoa de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente comprovante de pagamento do 

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), por meio da 

apresentação da GIA-ITCMD, nos termos da manifestação da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso (Ref: 128).

Após, ABRA-SE vistas dos autos à Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140339 Nr: 3850-50.2017.811.0013

 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: FRANCISNEI HENRIQUE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de Ref: 51, na exata medida em que a concessão da 

tutela provisória de urgência determinou tão somente o reestabelecimento 

do auxílio doença, sem cogitar sobre sua conversão em aposentadoria por 

invalidez (“vide” decisão de Ref: 34).

No mais, AGUARDE-SE a realização da perícia médica outrora determinada 

nos autos.

INTIME-SE o autor via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102032 Nr: 2936-54.2015.811.0013

 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: Adenilson Martins de Almeida, Valdivino Martins de 

Almeida, Maria Aparecida Martins de Almeida, Elias Martins de Almeida, 

Adilson Martins de Almeida, Renilda Martins de Almeida Pimenta, Silvio 

Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Adenilson Martins de Almeida, devidamente qualificado nos autos, ajuizou 

a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO, pelo rito do arrolamento, objetivando a 

partilha dos bens deixados pelo “de cujus” Domingos Rodrigues de 

Almeida, que veio a óbito em 13 de maio de 2015.

O despacho de fl. 23 ordenou o processamento da demanda, com a 

consequente nomeação do requerente como inventariante. Mais adiante 

foram juntadas, às fls. 27/29, as primeiras declarações.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Pelo que dos autos consta, inexiste qualquer elemento de convicção que 

possa dar conta da existência de débito em que figure o “de cujus” como 

devedor, de modo que a homologação da partilha dos bens deixados por 

ele é a medida que se sobressai, mormente porque a dicção do art. 662 do 

NCPC dispensa a discussão acerca de questões relativas ao lançamento 

de tributos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 
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HOMOLOGAR, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha acostado às fls. 65/66 (Ref: 41), dos bens 

deixados pelo falecimento de Domingos Rodrigues de Almeida, 

inventariados por Adenilson Martins de Almeida, atribuindo àqueles que 

nela figurem os respectivos quinhões, ressalvados eventuais direitos de 

terceiros, porventura existentes, forte no teor do art. 654, “caput”, do 

NCPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. Sem condenação em 

honorários de advogado, tendo em vista a natureza da demanda.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇAM-SE os respectivos 

formais de partilha, cartas de adjudicação e mandado de entrega nos 

moldes acordados às fls. 143/152, e, após, em nada sendo requerido 

pelos interessados no prazo comum de 10 (dez) dias, REMETA-SE o feito 

ao arquivo, com as respectivas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121725 Nr: 4344-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pozzebon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios 

manejados pelos recorrentes, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto 

lançado às fls. 78/79.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166854 Nr: 3570-45.2018.811.0013

 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): FLAVIO FERNANDES BATISTA COSME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166841 Nr: 3563-53.2018.811.0013

 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): Fátima Aparecida da Silva - Me, Elaine Olimpio 

Pereira de Brito, Marco Antonio de Brito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59210 Nr: 4776-75.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Horn Tratores-ME, Verni Horn, Lurdes Horn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62400 Nr: 2741-11.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autemir Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 7268 Nr: 569-87.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA Repr. Sr. Geraldo 

Pinto S. Prop.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 23490 Nr: 2830-78.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2871 Nr: 309-44.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlivan Lopes da Silva, ARÉDIO ALVES DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 11862 Nr: 1529-04.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Osmar Franco Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Longuinho Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12513 Nr: 2005-42.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vera Cruz Ltda., Geraldo Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Cristina de Almeida 

Caporossi - OAB:10.357/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7979/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:MT/2680, 

Juliano Domingues de Oliveira - OAB:4443, Larissa Águida Vilela - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62527 Nr: 2867-61.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Caminhões Rondonia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osnezio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme correição dos dias 

13/14 de março de 2018 e determinação da corregedoria, abro vistas dos 

autos à parte autora para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86951 Nr: 4631-14.2013.811.0013

 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: Kelia Sena de Sousa

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 17 de Maio de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43778 Nr: 426-15.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco Moreira

 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 devidos fins de direito que, haja vista juntada de 

fls.187/191 ,e com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 485-03.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmares de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 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 informe se já 

recebeu o valor requerido na RPV de fls.202/207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127992 Nr: 7187-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Carlos Turazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 Certifico para os devidos fins de direito que, haja vista juntada de 

fls.340/342 ,e com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas para 

a parte autora se manifestar, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153502 Nr: 9643-67.2017.811.0013

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Rivarola Alcara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.47, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131699 Nr: 9-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária MJ Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vieira Dias & Teixeira de Oliveira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.100/99 e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte autora 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105900 Nr: 4563-93.2015.811.0013

 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: Terezinha Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Apareida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/ MT., Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12199

 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) 
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dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 732,61 

(setecentos e trinta e dois reais e sessenta 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$ 355,76(trezentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta 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):

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 307-74.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Turim Equipamentos, Peças e Serviços Ltda - Filial 

Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. de Jesus & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Luiz de Araújo - 

OAB:MT 2.906

 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$ 735,80 

(setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), para fins de guia de 

custas judiciais, a que foi condenado nos termos da r. sentença. 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166285 Nr: 3303-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antônio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Vistos etc.

I. Designo audiência para interrogatório do réu para 07/06/2018, às 17h:45 

(MT), em razão de ausência de data mais próxima.

 II. Intime-se o acusado para que seja ouvido na data designada, devendo 

constar do mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público e o advogado, este via DJE.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166777 Nr: 3529-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ANTONIO LUIZ - 

OAB:76663

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória criminal que tem por ré Julia Voltolini 

Caparroz, e como testemunha arrolada, a pessoa de Marília de Carvalho 

Sampaio.

Ocorre que este juízo já ouviu a referida testemunha em vários casos 

envolvendo a mesma acusada e, em TODOS, a arrolada alegou conhecer 

superficialmente a ré, bem como desconhecer os fatos.

Ademais, ressalto que o patrono, sempre intimado, não compareceu a 

qualquer ato.

Desta forma, determino que se encaminhe cópia do depoimento produzido 

na Carta Precatória de Cód. 125968 (audiência realizada em 03/3/2017) a 

fim de comprovar o aqui alegado.

Na sequência, devolva-se a missiva com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166916 Nr: 3605-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wesley da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando o pedido formulado nos autos, abra-se vista ao i. 

presentante do Ministério Público para manifestação.

II. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 152576 Nr: 9237-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DA CRUZ MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Pela MM Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Diante das ocorrências acima, 

devolva-se a missiva, sem cumprimento, com as baixas e anotações de 

estilo, fazendo consignar nossas homenagens. II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164856 Nr: 2557-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Vistos etc.

I. Ante o petitório formulado pelo advogado à ref. 11, abra-se vista ao i. 

presentante do Ministério Público.

II. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 132338 Nr: 325-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Funari Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que o acusado encontra-se preso no CDP local após sua 

recaptura, determino que recolha-se a Carta Precatória de ref. 266.

II. Determino, ainda, que intime-o do inteiro teor da sentença, 

CIENTIFICANDO, AINDA, O ACUSADO DE QUE POSSUI O PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS PARA RECORRER DA SENTENÇA, CASO QUEIRA; APÓS, 

DEVERÁ O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGÁ-LO SE PRETENDE FARZER 

USO DE TAL DIREITO DE RECORRER. (ITEM 7.14.2 DA CNGC/MT).

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 2967-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JURÍ – em que ANDRÉ 

RODRIGUES PEREIRA foi pronunciado pelo delito previsto no art. 121, §2º, 

incisos II, IV e VI, §2°-A, inciso I e §7°, inciso III, todos do Código Penal, 

razão porque será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

unidade judiciária.

Verifica-se que aportou ao feito pedido de redesignação da Sessão 

Plenária marcada para o dia 20.04.2018 elaborado pela Defesa do 

pronunciado, informando a impossibilidade de comparecimento no referido 

ato, considerando que o i. causídico irá se submeter a cirurgia ocular na 

referida data.

Instada a se manifestar, a i. Presentante do Ministério Público pugnou pelo 

deferimento do pedido, bem como pela intimação do i. Advogado para que 

comprovasse nos autos a realização da cirurgia.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Nos termos do art. 456, §1º, do Código de Processo Penal, é possível 

adiar o julgamento em plenário em caso de legítima escusa para ausência 

do Defensor, como se afigura nos autos.

 Ademais, considerando o disposto no art. 456, §2°, do Código de 

Processo Penal, que disciplina situação análoga, determinando que, em 

caso de ausência do advogado do acusado e constituição de novo 

defensor, seja observado, para designação de nova data, o prazo mínimo 

de 10 (dez) dias, depreende-se que eventual nomeação de defensor 

dativo não resguardaria o tempo mínimo para preparação da defesa, 

considerando a data designada para sessão plenária.

Isto posto, CANCELO A SESSÃO PLENÁRIA outrora aprazada, devendo 

proceder-se com as devidas notificações, cientificações e baixas de 

estilo, por corolário DETERMINO a intimação pessoal do i. causídico para 

que junte aos autos documento que ateste a realização da referida 

cirurgia ocular e o tempo necessário para retornar aos trabalhos.

Após, concluso para deliberações.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85138 Nr: 2710-20.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PESSOA NOGUEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:MT/3735

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifico que a defesa foi devidamente intimada 

para apresentar endereço atualizado do corréu Juvenal a fim de ser 

ouvido na qualidade de testemunha de defesa, no entanto, conforme 

certidão retro, o causídico Dr. Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior deixou 

decorrer o prazo sem apresentar o referido endereço.

 Sendo assim, desde já DECLARO preclusa a prova e considerando o 

disposto no art. 453 do CPP, designo a Sessão Plenária para o dia 29 de 

agosto de 2018, às 09h00min (MT).

 Intimem-se as testemunhas arroladas, nos respectivos endereços 

consignados aos autos, fazendo constar do mandado a data, horário e 

local da Sessão Plenária.

 Expeçam-se cartas precatórias para intimação dos residentes fora da 

comarca e desde já consigno que tais testemunhas não são obrigadas a 

comparecer em Plenário, e caso as testemunhas não sejam encontradas 

para realização do júri, não será a sessão redesignada, e serão exibidos 

os vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução.

Cientifique-se o Ministério Público e à Defensoria Pública.

Requisite-se o réu, se necessário.

Por fim, HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha de Francisco 

Valério de Arruda, formulado pelo Ministério Público para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos (fl. 260).

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 163559 Nr: 1968-19.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISIELI BOCORNI - 

OAB:175898

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para análise da preliminar 

suscitada na resposta à acusação.

 Após, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142755 Nr: 4761-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romano Voltolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Vistos etc.

I. Tendo em vista o teor da certidão retro, bem como que existem outras 

Cartas Precatórias referentes ao mesmo réu e à mesma testemunha, 

determino que se encaminhe a mídia digital referente à Carta Precatória de 

cód. 144887 (audiência realizada em 20/01/2018).

II. Cumpra-se as demais determinações de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 130407 Nr: 8317-09.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIPE IGARASHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO 

PASCOTTO - OAB:57862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de retirada das restrições lançadas no RENAJUD 

sobre o veículo do embargante, vez que tal medida já deferida na data de 

10.08.2017 quando da prolação da sentença.

Assim, sem mais delongas, em cumprimento à r.sentença e acolhendo o 

pedido da parte, por não vislumbrar risco à satisfação do pleito, e por 

entender que a alegação é suficiente para autorizar do desbloqueio do 

bem constrito.

Assim, procedi na presente data, ao desbloqueio do veículo do 

embargante por meio do Sistema RENAJUD, conforme extrato anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36403 Nr: 3806-17.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade do acusado, quanto ao 

crime de dano qualificado, com fulcro no art. 109, incisos V e IV, c/c art. 

107, inciso IV, ambos do Código Penal, em face do reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva antecipada. Quanto ao crime de roubo 
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majorado e com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código Penal, julgo 

improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO o réu CLÓVIS SILVA da 

imputação deduzida na exordial acusatória. Cientifique-se o Ministério 

Público e a Defesa Técnica. Recolham-se os mandados de prisão, 

porventura expedidos. 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” - P. I. Cumpra. Após, com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 81582 Nr: 3771-47.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação ministerial às fls. retro, ABRA-SE 

vista dos autos a defesa do acusado para que se manifeste no que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 90351 Nr: 2075-05.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedronil Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação ministerial às fls. retro, ABRA-SE 

vista dos autos a defesa do acusado para que se manifeste no que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 81760 Nr: 3957-70.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iloir Philipiak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação ministerial às fls. retro, ABRA-SE 

vista dos autos a defesa do acusado para que se manifeste no que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42276 Nr: 4559-37.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildo da Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, Jose Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação ministerial às fls. retro, ABRA-SE 

vista dos autos a defesa do acusado para que se manifeste no que 

entender de direito.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE TIAGO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida do Despacho a 

seguir transcrito. "Diante do erro material na sentença retifico em parte 

para retirar a frase inserida indevidamente "em razão da demora na 

entrega do produto adquirido", mantendo-se incólume a sentença."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

06/06/2018 às 16H30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de mandados. A referida audiência realizará na sala de 

audiência da Primeira Secretaria, no Fórum local. Intimações das partes 

acerca do despacho, transcrito a seguir: "Converto o julgamento em 

diligência para determinar que a requerida apresente em 05 dias, cópia do 

contrato que comprove a contratação entre as partes, bem como designo 

audiência para depoimento pessoal do requerente para o dia 06/06/2018 

às 16h30. Intimem-se para que compareça a audiência."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-35.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAFAEL SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

06/06/2018 às 17H00min.. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de mandados. A referida audiência realizará na sala de 

audiência da Primeira Secretaria, no Fórum local. Intimações das partes 

acerca do despacho, transcrita a seguir: "Converto o julgamento em 

diligência e determino que o requerido apresente em 05 dias cópia do 
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contrato celebrado entre o requerente e o Banco do Brasil. Outrossim, 

designo audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal do 

requerido para o dia 06/06/2018 ás 17hs."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA CANOVAS SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL LEILOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI OAB - SP366301 (ADVOGADO)

EVELYN TENILLE TAVONI NOGUEIRA MARTINS OAB - SP262371 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida para comprovar a entrega dos semoventes 

adquiridos pela requerente, no prazo legal. Conforme despacho: "Converto 

o julgamento em diligência para que a requerida comprove a entrega dos 

semoventes adquiridos pela requerente, vez que incontroverso nos autos 

o negócio jurídico entabulado."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL CANAL OAB - DF10308 (ADVOGADO)

 

Intimação do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação estabelecida 

pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se não for 

cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por cento) ao 

mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das matérias 

constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010596-26.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE APARECIDA DA COSTA MUNHOZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes acerca da r. sentença, transcrita a seguir: " 

Trata-se de embargos do devedor opostos sob a alegação de dificuldade 

financeira e que a cártula é fruto de agiotagem. Não obstante as 

alegações verifico que o embargante não produziu qualquer prova em sua 

exordial que corroborasse com a alegaçãod e que se trata de agiotagem e 

que, caso realmente se trate de agiotagem, deveria como forma de 

consagração ao principio da lealdade e da boa-fé processual apresentar o 

valor efetivamente prestado a sua correção monetária com juros 

razoáveis, e principalmente, depositá-los, o que não ocorreu. Por outro 

lado não há necessidade de dilação probatória pois em nenhum momento 

nega-se o enlace contratual e a dívida existente que já deveria ao menos 

ter sido depositada em juízo. ISSO POSTO. Julgo IMPROCEDENTE os 

embargos e determino o prosseguimento da presente execução."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para informar novo endereço da parte 

promovida, conforme ID 11529719.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75941 Nr: 1480-95.2017.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdG, TP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdssocdsEeJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de interdito proibitório ajuizada pelo ESPÓLIO DE 

DARCY PIZON, representado por Themys Pizon, em face de grupo de 

pessoas desconhecidas, sob o comando de EMERSON DE TAL e JOÃO 

DE TAL.

A liminar vindicada foi deferida às fls. 149/154.

Adiante, a parte requerente em conjunto com a Sra. EDILEUZA SANTOS 

DA GAMA postularam pela substituição do polo ativo da ação, porquanto a 

última foi emitida na posse do imóvel por força de decisão proferida nos 

autos de inventário e, ainda, requereram a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias (fls. 156/158).

Pois bem.

De elementar conhecimento que possui legitimidade para a propositura das 

ações possessórias aqueles que, de fato, detêm a posse dos bens que 

encontram-se turbados e/ou esbulhados, ou na iminência de o serem.

No caso dos autos, verifica-se que malgrado o ESPÓLIO DE DARCY PIZON 

fosse o legítimo possuidor do imóvel à época do ajuizamento da ação, 

tem-se que tal situação foi modificada por força de decisão proferida no 

procedimento de inventário, sem prejuízo a quaisquer interessados.

Deste modo, DEFIRO a substituição processual do polo ativo da demanda, 

devendo figurar como requerente EDILEUZA SANTOS DA GAMA.

Por conseguinte, PROCEDA-SE às retificações necessárias junto ao 

Sistema Apolo e na capa dos autos, observando, inclusive, quanto ao 

cadastro do causídico constituído pela substituta.

No mais, considerando que entre a data do protocolo do pedido até a 

presente já transcorreram mais de 90 (noventa) dias, INDEFIRO o pedido 

de sobrestamento e, DETERMINO a intimação da agora requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, promover o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Processo nº: 1423.48.2015.811.0014 (Código 68490)

Vistos.

Primeiramente, determino a intimação pessoal do advogado nomeado da 

requerida da decisão de fls. 54.

Após, certifique-se a Sra. Gestora nos autos o decurso do prazo 

assinalado às fls. 54 para as partes.
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Sem prejuízo, considerando a manifestação ministerial de fls. 58, 

determino a realização de estudo psicossocial com a requerida, Sra. Marly 

Bonifácio da Silva, pela interprofissional deste Juízo, a fim de verificar a 

possibilidade de ser deferida pelo juízo a visitação supervisionada em 

favor da genitora, devendo ser apresentado relatório no prazo de 20 

(vinte) dias.

Com a juntada, tornem-me autos conclusos para deliberação.

 Ciência ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Poxoréu/MT, 30 de janeiro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72285 Nr: 1751-41.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Lopes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila dos Santos Uchiyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 Certifico que procedo a intimação das partes para apresentarem as 

provas que produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62790 Nr: 1027-42.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco B.V. Financeira S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64942 Nr: 1224-60.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Averaldo Almeida Bonfim v. "Lau"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabelo - 

OAB:9.031-B-MT

 Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado AVERALDO 

ALMEIDA BONFIM em 04 (quatro) meses de detenção.CONSIDERAÇÕES 

FINAISEstabeleço o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena 

privativa da liberdade do acusado, em conformidade com o disposto no 

artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.Incabível a conversão da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, 

§2º do CP, visto que o delito foi cometido mediante violência, 

consubstanciado ao fato de o delito ter sido praticado no contexto 

doméstico.(...) Deixo de promover a suspensão da pena, de que trata o 

art. 77 e seguintes do Código Penal, haja vista que seu prazo mínimo é de 

dois anos e suas condições similares ao regime aberto, sendo muito mais 

interessante ao réu o cumprimento das condições no regime 

aberto.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista a 

ausência de qualquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, que justifiquem a segregação cautelar, bem como a vista 

da pena a que será submetido. Tendo em vista que o acusado é pobre na 

forma da lei deixo de condená-lo ao pagamento das custas 

processuais.REVOGO eventuais as medidas protetivas deferidas ante o 

lapso temporal existente entre o seu deferimento e a presente data. 

INTIMEM-SE o réu e a vitima acerca desta decisão, cientificando esta que 

nada a impede de requerê-las novamente, caso justificável.Inexistem bens 

a serem destinados.Transitada em julgado esta decisão, determino:a) 

Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local;b) Oficie-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal; c) Oficie-se ao TRE/MT;d) Expeça-se 

Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo 

competente.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”Poxoréu – MT, 19 

de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74672 Nr: 882-44.2017.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 74672

DESPACHO

VISTO,

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido.

Em síntese, o pedido foi deferido (fl.19). No entanto, não foi possível 

proceder a restituição do bem ao requerente tendo em vista sua ausência 

na Delegacia de Polícia, eis que preso na Penitenciária Mata Grande, e a 

ausência de procuração pública ao advogado do requerente para atuar 

em tal ato.

Pois bem.

Os embargos declaratórios juntados às fls. 40/42 foram analisados na 

decisão de fl. 33.

No que tange ao pedido formulado às fls. 35/39, julgo prejudicada a sua 

análise, eis que tal questão já foi enfrentada no mandado de segurança de 

código 77322, onde determinou-se a restituição do bem ao advogado do 

requerente, eis que providenciada a necessária procuração.

Portanto, considerando que o requerente já alcançou o seu objetivo, qual 

seja de ter restituído o seu veículo, DETERMINO o arquivamento deste 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Poxoréu – MT, 19 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71144 Nr: 1110-53.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Cruz Nunes, João Jose Nunes, Valdir 

da Cruz Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:MT-21460/0, Paulo Renato Rodrigues Carvalho - OAB:10170, 

Thaís Dutra da Silva Carvalho - OAB:10.111

 Código: 71144

DECISÃO

VISTO,

 Ciente da petição de fl. 125.

Assim, DECIDO:

Tendo em vista a ausência de comparecimento dos réus José da Cruz 

Nunes e Valdir da Cruz Nunes e de seus patronos, em audiência 

designada para o dia 22/02/2018, apesar de um dos patronos ter saído 

devidamente intimado da audiência que a redesignou, corroborado ao fato 

de que este possui poderes para receber intimação (procuração de fl. 99), 

conforme termo de audiência de fl. 124, bem como diante da ausência de 

justifica do não comparecimento, DECRETO A REVELIA de JOSÉ DA CRUZ 

NUNES E VALDIR DA CRUZ NUNES, nos termos do artigo 367 do Código 

de Processo Penal.

HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas Tatiana Maria 
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Martins e Mizael Miranda de Souza, arroladas pela defesa.

CERTIFIQUE a secretaria se houve a oitiva de todas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, ressalvadas as desistências.

DILIGENCIE o cumprimento da missiva expedida à fl. 115 para interrogatório 

do réu JOÃO JOSE NUNES.

Com o retorno da missiva DELIBERO:

a) Se frutífera, DETERMINO a intimação das partes para ciência, bem como 

para manifestar se possuem interesse em alguma diligência, conforme 

preceitua o artigo 402 do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo requerimento de diligências pelas partes ENCERRO A 

INSTRUÇÃO, e determino vistas dos autos ao Parquet e, sucessivamente, 

à Defesa para a apresentação de memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, de acordo com o artigo 403, § 3º, do CPP.

 b) se infrutífera, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 19 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo), Rodrigo Serra 

Araldi, Camila Pereira Correia, Renato Cesar da Rocha, José Aparecido da 

Rocha, Fernando Franco Dias, Paulo Cesar da Rocha, Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, 

Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565, Mauro Márcio Dias 

Cunha - OAB:5391/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O

 Código: 75737

DESPACHO

VISTO,

Verifica-se que à fl. 920 foi juntado alvará de soltura expedido em favor 

do réu RODRIGO SERRA ARALDI, pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 

1002257-71.2018.8.11.0000 – Segunda Secretaria Criminal.

 Certificada a autenticidade do alvará de soltura do réu “RODRIGO SERRA 

ARALDI”, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cumpra-se com urgência, a fim de dar-lhe imediata liberdade, salvo se por 

outro motivo o mesmo estiver preso.

Quando do cumprimento do alvará de soltura, DETERMINO que o Oficial de 

Justiça indague ao réu, qual o número de sua residência ou indique alguma 

referência, eis que é de conhecimento deste Juízo que a Avenida Maria 

Martins Fontoura, bairro Granville, em Rondonópolis/MT, onde informa 

residir (endereço constante no alvará de soltura) possui grande extensão, 

a fim de complementar o seu endereço.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Poxoréu – MT, 19 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29458 Nr: 263-27.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. M. DE SOUZA - ME, Osmar Martins de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 263-27.2011.811.0014 (Código 29458)

VISTO,

 Considerando que o feito vem sendo suspenso desde o ano de 2014, 

bem como, a evitar a postergação do andamento processual, INDEFIRO o 

pedido de suspensão e, DETERMINO a intimação da parte exequente para, 

no prazo legal, promover os atos necessários ao regular processamento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78923 Nr: 602-39.2018.811.0014

 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: Sheila da Silva Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S/A, Milton Scatolini Menten, Cristian de Almeida Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BSM & PORTES SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS - OAB:/MT N. 620, Mariana Calvo Caruccio - 

OAB:/MT19.412, Mauro Portes Junior - OAB:10772/MT, Pedro Emilio 

Bartolomei - OAB:MT/12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de reconsideração, 

e com base no poder geral de cautela, DETERMINO que, caso seja frutífera 

a arrematação do bem, 50% (cinquenta por cento) do valor pago deverá 

ser depositado judicialmente nestes autos, sem prejuízo da averbação da 

existência da presente ação na matrícula do imóvel.Por conseguinte, 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, a fim de dar 

imediata efetividade a presente decisão, devendo ser procedida às 

averbações e anotações necessárias junto à matrícula do imóvel e ao 

procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade.NOTIFIQUE-SE, 

ainda, a parte requerida para que promova o depósito de 50% (cinquenta 

por cento) do valor da arrematação dos autos, caso essa seja 

frutífera.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25640 Nr: 895-58.2008.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Gomes da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 895-58.2008.811.0014 (Código 25640)

VISTO,

Considerando que já transcorreu o prazo de suspensão pugnado à fl. 87, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65753 Nr: 1766-78.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Poxoréu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Jubal Martins Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1766-78.2014.811.0014 (Cód. 65753)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

POXORÉU em face de JUBAL MARTINS SIQUEIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifica-se que, a parte requerente foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, porém, quedou-se inerte. (ref. 55).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 
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fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que o requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25249 Nr: 551-77.2008.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alessandro Carvalho, Edson Cardoso 

Vieira, Vilmar Bento Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-b, 

Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT, Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Certifico que procedo a intimação da defesa do réu Vilmar Bento, do 

desarquivamento dos autos pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76911 Nr: 1905-25.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Pereira Lima, Eunicia Nascimento de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 “VISTO. Vislumbra-se que fora procedido ao interrogatório faltante da ré, 

e, não houve requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual DOU 

POR ENCERRADA a instrução processual. Ainda, OFICIE-SE a Delegacia 

de Polícia para que apresente o laudo definitivo das drogas apreendidas, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No mais, ABRA-SE VISTA dos 

autos ao Ministério Público e à Defesa para apresentarem suas alegações 

finais, no prazo de cinco (05) dias. Após, CONCLUSOS os autos para 

prolação de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 “Vistos etc. Neste ato foi realizada a oitiva da menor e, não houve 

requerimento das partes, razão pela qual ENCERRO A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. No mais, aguarde-se a realização do acompanhamento 

médico da requerida, tendo em vista que o município foi devidamente 

oficiado, aportado aos autos devido laudo, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa. Com a juntada, dê-se vistas as partes para 

apresentarem memoriais finais, no prazo legal. Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78189 Nr: 234-30.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOURO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948

 Diante do exposto, sendo os bens descritos na inicial essenciais às 

atividades da empresa requerida, DEFIRO o pedido de suspensão 

formulado às fls. 21/27, durante o prazo de blindagem deferida pelo juízo 

recuperacional, sendo o termo inicial a data da publicação da decisão que 

deferiu a recuperação judicial.Por conseguinte, se já cumprida a medida de 

busca e apreensão, DETERMINO a imediata restituição dos bens à 

requerida.Sem prejuízo, OFICIE-SE ao juízo recuperacional para que 

informe sobre eventual prorrogação ou escoamento do prazo de 

blindagem.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76948 Nr: 1922-61.2017.811.0014

 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: Edite Parreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 “Vistos etc. Defiro o pedido de desistência das testemunhas. Revogo a 

decisão de fl. 111 e NOMEIO a advogada JENNYFER FERREIRA 

BATHEMARQUE - OAB/MT 23.529 como advogada dativa do requerente, 

modo pelo qual fixo o valor de 05 (cinco) URH. Ante a ausência da 

testemunha IRENE, redesigno audiência em continuação para o dia 

04/04/2018 às 15h30min. Intime-se a testemunha IRENE. Defiro o pedido do 

advogado, assim determino que seja oficiado ao Município para que 

encaminhe a requerida a nova avaliação médica para que esclareça qual 

tipo de patologia possui e o devido tratamento, no prazo de 15 dias, 

devendo aportar nos autos o relatório médico com os dias horários 

agendados para o tratamento. Após, façam os autos conclusos para oitiva 

da menor. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Vistos etc.Intimem-se as partes para especificiarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 5 (cinco) dias. Em 

seguida, idêntica providência em relação ao Minisitério Público (CPC, art. 

179,II). Expirado o prazo imediato conclusão. Cumpra-se. Poxoréu (MT), 19 

de agosto de 2016. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70986 Nr: 1015-23.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT., 

Paulo Cezar Contri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cícero Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT, 

Wanderley Garcia Duarte - OAB:MT 731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação do arrematante, para informar nos 

autos, os dados bancários para fins de restituição dos valores

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70906 Nr: 989-25.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Flavio de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

informar o CPF atualizado , do requerente, haja vista,o que consta nos 

autos, tá acusando CPF inválido

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78761 Nr: 523-60.2018.811.0014

 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: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 13:25 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78758 Nr: 520-08.2018.811.0014

 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: Carlas Tsinhotseedza'Orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 13:15 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78756 Nr: 518-38.2018.811.0014

 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: Carlas Tsinhotseedza'Orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 13:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78551 Nr: 414-46.2018.811.0014

 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: FJNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 16:00horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78165 Nr: 220-46.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa S/A

 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 designada para o 

dia 21/06/2018. às 15:05 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78755 Nr: 517-53.2018.811.0014

 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: Nadira'Reuwa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FICSA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 14:45 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78752 Nr: 514-98.2018.811.0014

 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: Nadira'Reuwa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 14:35 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78753 Nr: 515-83.2018.811.0014

 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: Nadira'Reuwa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 14:25 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo), Rodrigo Serra 

Araldi, Camila Pereira Correia, Renato Cesar da Rocha, José Aparecido da 

Rocha, Fernando Franco Dias, Paulo Cesar da Rocha, Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, 

Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565, Mauro Márcio Dias 

Cunha - OAB:5391/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O

 Código: 75737

DESPACHO

VISTO,

 Diante da juntada de carta precatória às fls. 921/923, onde certificou-se 

não ter sido possível notificar os réus CAMILA PEREIRA CORREIA e JOSÉ 

APARECIDO DA ROCHA, fiz uma análise minuciosa nos autos, a fim de se 

localizar maiores dados do endereço da ré Camila e logrei êxito em extrair 

dos documentos apresentados pelo réu Rodrigo Serra Araldi, em sua 

resposta a acusação, que eles firmaram um contrato de locação de imóvel 

no endereço APARTAMENTO 101, AV. MARIA MARTINS FONTEIRA, Nº 

280, EDIFICIO PORTAL DO GRANVILLE, RONDONÓPOLIS/MT.

 Assim, DETERMINO a expedição de carta precatória para se notificar a ré 

CAMILA PEREIRA CORREIA neste referido endereço.

Oportunamente, consigno que os réus CAMILA PEREIRA CORREIA e seu 

esposo Rodrigo Serra Araldi, também réu, em suas qualificações e 

também nas procurações outorgadas a seus advogados em nenhum 

momento discorreram referido endereço, limitando-se em dizer/constar 

“Av, Maria Martins Fonteira, S/N, Rondonópolis/MT”, o que até o momento 

inviabilizou a notificação de Camila, apesar de encontrar-se em prisão 

domiciliar.

Deixo de tecer maiores considerações sobre a não localização do réu 

JOSÉ APARECIDO DA ROCHA, visto que apesar de não ter sido 

localizado, ele compareceu aos autos, através de seu advogado 

constituído, apresentando sua defesa prévia (fls. 833/844).

Ainda, às fls. 845/854, a defesa do réu JOSÉ APARECIDO DA ROCHA 

pugnou pela revogação de sua prisão.

 Assim, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA, devendo a 

secretaria diariamente DILIGENCIAR o cumprimento da missiva.

Após, conclusos.

Poxoréu – MT, 20 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78754 Nr: 516-68.2018.811.0014

 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: Nadira'Reuwa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 14:55 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78757 Nr: 519-23.2018.811.0014

 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: Carlas Tsinhotseedza'Orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 14:05 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78760 Nr: 522-75.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FICSA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 13:55 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78759 Nr: 521-90.2018.811.0014

 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: Carlas Tsinhotseedza'Orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 13:45 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78762 Nr: 524-45.2018.811.0014

 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: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 13:35 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67838 Nr: 1106-50.2015.811.0014

 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: Raimunda Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ´procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70676 Nr: 848-06.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirez Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodilson Alves dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 848-06.2016.811.0014 (Código 70676)

VISTO,

CONVERTO o julgamento em diligência.

Por conseguinte, diante da inicial, INTIME-SE, desde logo, o requerente 

apresentar matrícula do imóvel em que pretende partilhar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Contudo, se afirmativo, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-13.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NORONHA (EXECUTADO)

 

Certidão Processo: 8010155-13.2014.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 02/07/2018, às 17h00, tendo em vista 

a petição retro, bem como intimar e citar as partes da referida audiência. 

POXORÉO, 20 de abril de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-83.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

 

Certidão Processo: 8010107-83.2016.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 16/07/2018, às 17h00 tendo em vista 

a petição retro, bem como intimar e citar as partes da referida audiência. 

POXORÉO, 20 de abril de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24666 Nr: 1904-61.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ADELMO DALL'ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI JOSÉ PEDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL"ACQUA 

JUNIOR - OAB:9.505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 
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OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA 

MILLÉO - OAB:6.110-A/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - 

OAB:6.112-A/MT, Silvia Pacheco Castanho - OAB:10.921 E/MT

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 164617.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 19/06/2018 às 14h30min, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão, conforme §§ 2º e 3º do 

artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como do Provimento n. 09/2016 do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23279 Nr: 516-26.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RIBEIRO DO PRADO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 164613.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 19/06/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão, conforme §§ 2º e 3º do 

artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como do Provimento n. 09/2016 do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78555 Nr: 827-02.2018.811.0033

 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: DEISY FERNANDA MORO ALCÂNTARA, EDSON 

STUGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 164608.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 19/06/2018 às 13h30min, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão, conforme §§ 2º e 3º do 

artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como do Provimento n. 09/2016 do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 3941-80.2017.811.0033

 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: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 164649.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 03/07/2018 às 13h30min, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar as partes e seu(s) 

advogado(s) para comparecerem na sessão, conforme §§ 2º e 3º do 

artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como do Provimento n. 09/2016 do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 2590-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLP, SDPP, SDP, MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor mencionado deverá 

ser recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50851 Nr: 2837-29.2012.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA, MAURO ANTONIO 

BREDA, CLOVIS MORALES PESTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27.323 RS, IVALDIR PAULOO MÜHL - OAB:27.322-B/RS, llvani 

Paludo - OAB:OAB/RS 14573, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se acerca do laudo de avaliação/penhora no prazo de 10 

(dez) dias.

São José do Rio Claro - MT, 19 de abril de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26749 Nr: 621-66.2010.811.0033

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY JOSE ELY, DARCI JOÃO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MANPRIM DA SILVA - 

OAB:13076/MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:34.019/PR, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Nomeio REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Avenida 

Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 1403, Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, telefone contato (65) 

3502-7636, e-mail: contato@realbrasil.com.br, para realização da perícia 

na área objeto da lide, e determino, se aceitar o encargo, que apresente 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o que 

os honorários periciais deverão ser arcados integralmente pelos 

requeridos, sendo que 50% do valor deverão ser levantados pelos peritos 

no inicio dos trabalhos e os outros 50% com a homologação do laudo em 

questão.Com a proposta de honorários, manifestem-se os requeridos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e não havendo impugnação, intimem-se as 

partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem seus assistentes 

técnicos, como também apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 
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consoante disposto no artigo 465, §1º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil.Apresentados os quesitos, solicite-se do perito a 

designação de data, horário e local para a realização da perícia, devendo 

as partes serem devidamente intimadas, na forma do artigo 474 do Código 

de Processo Civil.Concedo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da data designada para o inicio dos trabalhos periciais, a fim de que o 

perito apresente o laudo pericial, podendo retirar os autos da secretaria 

para elaboração deste, pelo período acima assinalado.Com a juntada do 

laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, e em caso de não manifestação 

das partes, certifique-se a secretaria o decurso do referido prazo e 

venham conclusos para designação da audiência de instrução e 

julgamento ou julgamento antecipado da lide.Intime-se. Cumpra-se.São 

José do Rio Claro, 19 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31015 Nr: 1770-63.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

REQUERIDA, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, informo que 

o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50283 Nr: 2126-24.2012.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 695-62.2006.811.0033 – Cód. 15578

Vistos.

Reitere-se a intimação pessoal do inventariante para cumprimento do 

solicitado pelo procurador da Fazenda Pública Estadual.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos para extinção 

por abandono.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 19 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8168 Nr: 193-12.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 193-12.1995.811.0033

Cód. 8168

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida.

Após, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 117.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2842 Nr: 576-14.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, RODRIGO DOLFINI - OAB:26897/PR

 Autos nº 576-14.2000.811.0033

Cód. 2842

Vistos.

Considerando a concordância do exequente face ao cálculo apresentado 

pelo executado, determino a intimação deste para, em 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da quantia apresentada à fl. 330.

Após, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 19 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22976 Nr: 216-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA EBENEZER LTDA., NELSON 

HUBNER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851E/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FISCHER BUSS 

WEISS - OAB:14727/MT

 Autos nº 216-64.2009.811.0033

Cód. 22976

Vistos.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, defiro a realização da 

penhora por esse meio do imóvel apresentado à fl. 75/77, com a 

nomeação do executado como fiel depositário.

Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado e intimação 

dos devedores (e seus eventuais cônjuges, tratando-se de bens imóveis) 

quanto aos termos de penhora e avaliação para que estes, querendo, 

ofereçam embargos, no prazo legal.

Sem prejuízos, nos termos do artigo 844, do Código de Processo Civil, 

deverá o exequente providenciar, depois de formalizado o termo de 

penhora, a averbação desta no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 19 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21471 Nr: 1317-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO 

DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, ELI DOS SANTOS SALGADO - OAB:11232/MT, 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A, MARCOS ROBERTO 

MANRIQUE - OAB:10922/MT

 Autos nº 1317-73.2008.811.0033

Cód. 21471

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito solicitado pelo exequente (fls. 

166/167).

Decorrido o prazo, intime-se o exequente a requerer o que entender de 

direito.

Sem prejuízos, se ainda não o fizeram, procedam-se às necessárias 

anotações quanto à procuradora do exequente, consoante postulado à fl. 

167.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1740 Nr: 373-86.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI, ROBERTO VALDECIR 

BRIANTI, ANTONIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Autos nº 373-86.1999.811.0033

Cód. 1740

Vistos.

Determino ao exequente, no prazo de cinco dias, cumprir com o disposto 

no §1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, consistente no 

oferecimento de caução real ou fidejussória idônea, visando ressarcir 

eventuais danos que a parte executada possa vir a sofrer com caso a 

medida seja deferida.

Após, venham conclusos para análise da tutela cautelar pleiteada.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 19 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65927 Nr: 2240-21.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): JOAO CARLOS SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2240-21.2016.811.0033 – Cód. 65927

Vistos.

Procedi, nesta data, à consulta visando obter o endereço da terceira 

adquirente, via sistema BacenJud e RenaJud, consoante solicitado pelo 

requerente.

Aguarde-se a resposta do sistema e, após, proceda-se à intimação dela, 

consoante outrora determinado.

Sem prejuízos, anote-se o necessário quanto à intimação da procuradora 

do autor, consoante solicitado à fl. 47.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 06 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76534 Nr: 3999-83.2017.811.0033

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12682-A.

 Em cumprimento ao despacho de fl. 20, intimo os interessados, por meio 

de seus patronos, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifestem-se 

acerca do pleito desta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13664 Nr: 2974-55.2005.811.0033

 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): WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo a parte autora para que tome ciência da expedição do Termo de 

Penhora e caso queira, nos termos do art. 844 do CPC, realize a 

averbação em cartório. Intimo também para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) para cumprimento do mandado de avalização.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 3444-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): Data: 09/05/2018 

Hora 08:30 Código: 24708 - Processos Criminais: 1947-95.2009.811.0033 - 

Físico Tipo de Ação: Ação Penal de Competência do Júri->processo 

Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: Sessão de Julgamento 

(Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio Público Testemunha: Benedito Dias 

de Almeida Testemunha: Rubner Aparecido Velozo de Paula Testemunha: 

Jose Luiz Espindola Testemunha: Maycon Testemunha: Maico dos Santos 

Savio Réu(s): Reginaldo Lima de Brito Advogado: Defensoria Pública Data: 

16/05/2018 Hora 08:30 Código: 54264 - Processos Criminais: 

96-45.2014.811.0033 - Físico Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento 

Ordinário->procedimento Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio Público 

Testemunha: Claudinei Rosa Martins Testemunha: Luciano de Moraes 

Souza Testemunha: Rubner Aparecido Velozo de Paula Testemunha: Vera 

Antonia Rosa Martins Réu(s): Vanderlei de Quadros Advogado: Jose 

Maria Mariano Data: 23/05/2018 Hora 08:30 Código: 54971 - Processos 

Criminais: 761-61.2014.811.0033 - Físico Tipo de Ação: Ação Penal - 

Procedimento Ordinário->procedimento Comum->processo Criminal Tipo da 

Audiência: Sessão de Julgamento (Art 431, CPPM) Autor(a): Ministerio 

Público Testemunha: Juscelina Moreira da Palma Testemunha: Elizandra 
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Cortes dos Santos Testemunha: Adeilson Borges de Oliveira Testemunha: 

Edmilson Santana da Silva Testemunha: Ercindo Cortes dos Santos 

Testemunha: Helio Gomes Cardoso Testemunha: Pedro Flores Santos 

Réu(s): Valdemar Alves de Oliveira

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 19 de abril de 2018

Jose Alberto Della Mea JúniorGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29682 Nr: 429-02.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINA ROSA DE SANTANA, EMILIO DIVIO 

SANTANA, MARIA APARECIDA DE SANTANA SANTOS, MATEUS 

AGOSTINHO DE SANTANA, JUDITE ERONDINA DE SANTANA, JOSELINA 

ROSA DE SANTANA PINTO, AQUINO DE SANTANA, JOSÉ DE AQUINO DE 

SANTANA]

 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:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da petição de fls. 145/146 no prazo de 15 (quinze) 

dias.

São José do Rio Claro - MT, 20 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26376 Nr: 249-20.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES DE ARAUJO, ROBSON 

RODRIGUES ARAUJO, JOSÉ RODRIGUES ARAÚJO, REGIANE RODRIGUES 

DE ARAÚJO

 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:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15 

(quinze) dias.

São José do Rio Claro - MT, 20 de abril de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59842 Nr: 1343-27.2015.811.0033

 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 PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Visto.

Intime-se a parte requerida para manifestação acerca do teor da certidão 

de f. 355, em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão na oitiva da prova.

Após, voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56319 Nr: 1822-54.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, JOSÉ MARIA MARIANO, ISRAEL 

BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI, ERIVALDO DE OLIVEIRA 

GOMES, LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BATISTA DE MOURA - 

OAB:9.645/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:11.810/MT, MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ - OAB:14783/MT

 3. Ante o exposto, (i) DEFIRO o pedido de fls. fl. 3.592, para autorizar o 

réu ERIVALDO DE OLIVEIRA GOMES a frequentar os cultos religiosos na 

“Primeira Igreja Batista – PIB” desta cidade às terças-feiras e aos 

domingos, das 19h00min às 21h30min, devendo o réu juntar nos autos, 

mensalmente, declaração subscrita pela autoridade religiosa no sentido de 

ter ele participado dos referidos cultos, e (ii) INDEFIRO o pedido de fls. 

3.601/3.601-verso [recambiamento do réu Erivaldo para a Comarca de 

Diamantino/MT para manutenção da tornozeleira e/ou retirada do 

aparelho].4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a.OFICIE-SE ao Setor de Monitoração Eletrônica deste polo 

judicial solicitando, no prazo de 5 (cinco) dias, informações a respeito do 

alegado defeito noticiado pelo réu Erivaldo de Oliveira Gomes [a 

tornozeleira fica vibrando praticamente o tempo todo, bem como 

acendendo uma luz rosa, causando-lhe extremo desconforto, visto que 

sequer consegue dormir].b.CIÊNCIA à Defensoria Pública.c.ABRA-SE vista 

dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o pleito do réu 

Erivaldo de Oliveira Gomes constante da certidão de fl. 3.606.d.Juntados 

os informes e a manifestação ministerial, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73951 Nr: 2910-25.2017.811.0033

 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: COOPSERV'S - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇOS DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13194/MT, JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - 

OAB:23556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a impugnação à contestação apresentada e seus documentos, f. 

942/975, manifeste-se a parte autora, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55976 Nr: 1588-72.2014.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): RAILTON CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, se manifeste acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 59/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75806 Nr: 3715-75.2017.811.0033

 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: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para que tome ciência da perícia 

agendada para o dia 24/05/2018 às 10:30 horas, na Rua São Jorge, 640, 

Centro, São José do Rio Claro-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76160 Nr: 3829-14.2017.811.0033

 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): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

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 abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76358 Nr: 3921-89.2017.811.0033

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO SONCELA, ROBERTO SONCELA, ROSIMALDO 

SONCELA, MARIA NEIDE VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DOCKHORN, GERSON DOCKHORN, 

LUIZ PAULO BASSO, EDUARDO DOCKHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Com estas considerações, INDEFIRO a petição inicial com fundamento 

no artigo 330, I do Código de Processo Civil e, por consequência, julgo 

extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do 

mesmo código.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e proceda 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro/MT, 18 de abril de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74593 Nr: 3251-51.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EZEQUIEL DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 “Vistos etc.

Defiro o requerimento de suspensão condicional do processo, por 02 

(dois) anos, conforme proposta do Ministério Público, aceita nesta 

solenidade pelo denunciado.

Nos termos do artigo 89, § 1º, da Lei nº 9.099/95, recebo a denúncia e 

submeto o denunciado ao período de prova, sob as condições legais 

seguintes: 1) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais 

de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial (art. 89, § 1º, inciso III); 

2) Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo bimestralmente, para 

informar e justificar sua atividades; 3) Prestação Pecuniária no valor de 01 

salário mínimo e meio, isto é, R$ 1.431,00 (um mil e quatrocentos e trinta e 

um reais), divididos em 10 parcelas iguais e sucessivas de R$ 143,10 

(cento e quarenta e três reais e dez centavos), a serem destinados a 

conta única do Poder Judiciário destinada ao recebimento de prestações 

pecuniárias e transação penal, devendo o denunciado retirar a guia e 

trazer o comprovante de depósito nos autos.

Fica o acusado advertido de que o descumprimento de quaisquer das 

condições ou a nova acusação de cometimento de crime ou contravenção 

acarretará a revogação da suspensão (art. 89, §§ 3º e 4º da Lei 

9.099/95).

Nos termos do art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95, o prazo de prescrição não 

correrá durante a suspensão do processo.

Decorrido o prazo ou noticiado o descumprimento voltem-me conclusos.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15242 Nr: 378-64.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS SPERAFICO, ARIANE VETTORELLO SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE VETTORELLO - 

OAB:5954-A/MT, SARA DE LOURDES AORES ORIONE E BORGES - 

OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOME - OAB:4.193-B

 Retifico Certidão anterior, com base no artigo 477, §1°, do Novo CPC: 

"Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora e da 

parte requerida, para manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de 

fls.531/1.287, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 393 Nr: 25-73.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, MARIA DA 

GRAÇA SIMPLICIO - OAB:149.964/SP

 Intimo vossa Senhoria, na qualidade de Advogado da Parte Autora, para 

manifestar-se sobre o cumprimento da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26390 Nr: 263-04.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27258 Nr: 1132-64.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO GONÇALVES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 29695 Nr: 442-98.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA BORBA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 3. DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 

28 (vinte e oito) de junho de 2018, às 16h30min. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: Intime-se, via DJe, o patrono da parte 

autora para, juntamente com a requerente, comparecerem na audiência 

designada, para qual deverão trazer sua(s) testemunha(s) 

independentemente de intimação judicial, sob pena de desistência da 

inquirição da(s) testemunha(s) (CPC, art. 455, § 3º), bem como acerca da 

presente decisão. Intime-se por correio o Instituto Requerido, na pessoa 

do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), para 

comparecer na audiência, bem como acerca da presente decisão. 

Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, constando do 

mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC (Se a parte, 

pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da 

pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). Após, conclusos para realização da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31657 Nr: 2413-21.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOMESSO SANCHES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc3. DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 

28 (vinte e oito) de junho de 2018, às 15h30min. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: Intime-se, via DJe, o patrono da parte 

autora para, juntamente com a requerente, comparecerem na audiência 

designada, para qual deverão trazer sua(s) testemunha(s) 

independentemente de intimação judicial, sob pena de desistência da 

inquirição da(s) testemunha(s) (CPC, art. 455, § 3º), bem como acerca da 

presente decisão. Intime-se por correio o Instituto Requerido, na pessoa 

do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), para 

comparecer na audiência, bem como acerca da presente decisão. 

Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, constando do 

mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC (Se a parte, 

pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da 

pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). Após, conclusos para realização da 

audiência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26750 Nr: 622-51.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.G.M. DE LIMA- ME, MARIA APARECIDA 

GOMES MOBILIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 622-51.2010.811.0033 - CÓDIGO: 26750 – NÚMERO/ANO: 

12/2010

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: M.A.G.M. DE LIMA- ME E MARIA APARECIDA GOMES 

MOBILIA DE LIMA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, o(s) bem(ns) de propriedade do Executado 

M.A.G.M. DE LIMA- ME, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 11 de maio de 2018, a partir das 10:00 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 11 de maio 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: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta, marca Honda, modelo CG Titan 125, ano 

de fabricação e modelo 1997/1997, cor Verde, placa JYP-7018, Renavam 

681126043, Gasolina, sem bateria, parte elétrica danificada, só funciona o 

farol, painel do relógio danificado, sem documento. Apesar dos problemas 

a moto está funcionando e circulando normalmente.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 1.000,00 (um mil reais), em 20 de junho de 2017.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO: MARIA APARECIDA GOMES MOBILIA DE LIMA, Av. Mato 

Grosso, nº. 905/1.199, São José do Rio Claro/MT, CEP: 78435-000.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 54.732,40 (cinquenta e quatro mil, setecentos e 

trinta e dois reais e quarenta centavos), em 25 de agosto de 2017.

ÔNUS: Consta Alienação Fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A; 

Restrição Bloqueio Renajud; Ocorrência de furto/roubo; Débitos no 

Detran/MT no valor de R$ 1.128,99 (um mil, cento e vinte e oito reais e 

noventa e nove centavos), em março de 2018. Outros eventuais 

constantes no Detran/MT. O arrematante declara estar ciente de que, além 

de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições 

judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na 

transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o 

arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer 

ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões 

após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos 

para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz 

que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as 

devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do 

leiloeiro.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22 e Joabe 

Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT sob nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013.

LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e 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 da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

PARCELAMENTO: 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.

VENDA DIRETA: Restando 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 venda direta é de 90 

(noventa) dias; b) em caso de veículos automotores, será admitido o 

parcelamento da venda 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. Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidos à apreciação judicial para provimento específico.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 
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cento) sobre o valor do bem, a ser pago pelo arrematante. Em caso de 

suspensão, remissão ou acordo, o valor devido será de 2,5% (dois e meio 

por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados M.A.G.M. DE 

LIMA- ME (CNPJ: 33.672.825/0001-01), na pessoa de seu representante 

legal, e MARIA APARECIDA GOMES MOBILIA DE LIMA (CPF: 

538.043.841-53), e seu respectivo cônjuge se casado for, BANCO 

BRADESCO S/A, na qualidade de Credor Fiduciário, 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. São José do Rio Claro/MT, 19 de abril de 2018. Eu, 

__________ Hugo Cesar Canevari Junior, Gestor Judiciário, o escrevi.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71795 Nr: 2083-14.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA VALE DO PIQUIRI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.25, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51025 Nr: 133-09.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Alvarenga Policarbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.72-verso, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65631 Nr: 2077-41.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO & 

CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.100, 

requerendo o que for de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71188 Nr: 1802-58.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO LISBOA, IZABEL CRISTINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

ALBERTINA MARIA CAETANO, ELIAS INÁCIO DE LIMA, ELIAS JOSÉ DA 

SILVA, MARIA DE JESUS SOARES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1802-58.2017.811.0033 – Código 71188

ESPÉCIE: 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: MAGNO LISBOA e IZABEL CRISTINA DE PAULA

PARTE RÉ: IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA e ALBERTINA MARIA 

CAETANO e MARIA DE JESUS SOARES MOTA e ELIAS JOSÉ DA SILVA e 

ELIAS INÁCIO DE LIMA

CITANDOS: Requerido: Albertina Maria Caetano, Cpf: 62254952153, 

brasileira, , Endereço: Incerto e Não Sabido e Confinante: Elias Inácio de 

Lima, Cpf: 43225438120, Rg: 2028663-5 SSP PR Filiação: Cícero Inácio de 

Lima e Josefa Tereza de Lima, data de nascimento: 08/06/1960, 

brasileiro(a), natural de Loanda-PR, convivente, lavrador, Endereço: Rua 

São Jorge, 83, Bairro: Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 60.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA REQUERIDA E DO CONFINANTE acima 

qualificados, 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: (...) Os Requerentes são legítimos possuidores de 

um lote urbano em São José do Rio Claro MT, na Rus São Jorge, quadra 

41, lote 03, bairro: Novo Horizonte, há mais de 22 anos ininterruptamente, 

conforme matrícula anexa aos autos.

 DESPACHO: Vistos etc. 1. DEFIRO o pedido de fl. 41 [citação por edital], a 

teor da certidão de fl. 39. 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) Expeça-se o competente edital de citação da requerida 

Albertina Maria Caetano e do confinante Elias Inácio de Lima, fixando-o 

pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum. b) Renove-se a notificação 

das Fazendas Públicas Nacional e Estadual, diante das cartas devolvidas 

às fls. 30 e 33. c) Decorrido o prazo editalício sem manifestação, 

conclusos para nomeação de curador especial.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 19 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50109 Nr: 1887-20.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 
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OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (fl. 159), arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73881 Nr: 2871-28.2017.811.0033

 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: SEVERINO NUNES NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão.c)Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004).d)Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico 

perito.e)Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o 

réu, por remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos 

nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29586 Nr: 334-69.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA AMORIM BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Conforme decidido pelo E. STF no RE 631.240 (item 7 da Ementa), nas 

ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. (Negritei).

No caso destes autos, verifica-se que a autora formulou o requerimento 

administrativo, restando este indeferido (fl. 113 verso), devendo, portanto, 

prosseguir o feito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Cite-se o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), com as advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil, para oferecer contestação por escrito no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 c/c art. 335 do Novo Código de Processo 

Civil);

(b) Transcorrido o prazo, com ou sem resposta da parte requerida, 

certifique-se e intime-se a parte requerente, via DJe na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação e ou requerer o que entender de direito.

(c) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29610 Nr: 358-97.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SATELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se, via DJe, a patrona da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64763 Nr: 1544-82.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO, MARLISA 

FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:36441/PR

 Vistos etc.

1. Diante da nomeação de bem à penhora (fls. 57/58) pelos executados e 

concordância do exequente (fl. 74), determino a expedição de mandado 

de penhora e avaliação do bem indicado.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se na alteração do nome da empresa embargada, em face da 

sua nova denominação, tanto no sistema quanto na capa dos autos.

b) Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem indicado à fl. 57, 

intimando-se os executados, nos termos do artigo 841do CPC.

c) Sendo frutífera a avaliação, intimem-se os executados e o exequente 

para manifestar em relação a avaliação do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68172 Nr: 3504-73.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO, MARLISA FOELLMER 

RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Vistos etc.

1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois não 

vislumbro razões para sua reforma.

 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se na alteração do nome da empresa embargada, em face da 

sua nova denominação, tanto no sistema quanto na capa dos autos.

b) Certifique-se quanto a eventual decisão do Tribunal de Justiça acerca 

do Agravo de Instrumento interposto às fls. 204/209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29711 Nr: 458-52.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES GABRIEL DE FREITAS

 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:
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 Vistos etc.

1. Da impugnação apresentada à fl. 189, intime-se a 

impugnada/exequente, na pessoa de sua advogada, via DJe, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, em 

seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21789 Nr: 1633-86.2008.811.0033

 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: VALDELICE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça 

(https://ww2.st j . jus.br/processo/pesquisa/?apl icacao=processos.ea) , 

constata-se que o Agravo em Recurso Especial nº 1.203.855-MT de fls. 

271/282 fora julgado, oportunidade em que não se conheceu do Recurso 

Especial interposto pela Requerente, consoante inclusos andamento 

processual e decisão monocrática do Ministro Relator.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE, via DJe, a advogada da Requerente para, em 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

b. INTIME-SE o Requerido para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender 

de direito.

c. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18786 Nr: 558-46.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando os novos cálculos apresentados pelo exequente às fls. 

212/213, relativos à multa diária, DETERMINO a intimação da Autarquia 

devedora para, querendo, no prazo de 30 (trinta dias) e nos próprios 

autos, impugná-los, querendo.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e, em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57498 Nr: 2657-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, JORGE 

FRANCO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o credor é advogado atuante nesta unidade judiciária, 

intime-o pessoalmente, no átrio do Fórum, para dar prosseguimento ao 

feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52778 Nr: 2163-17.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO APARECIDO MERCER, ADELVINA LUIZ 

VINHAL DE GODOY, ANA GREICY GIL ALFEN, ANA LILIAN DA 

CONCEIÇÃO RAMOS JARDIM, ANA LUCIA HARALA, ANDRE LUIS VIEIRA 

ROSA, DAMIANA FURTADO LEITE GOBATTO, CRISTINA OLEGÁRIO 

MACHADO, CARLA REGINA PAIVA, AUDINEIDE COSTA ROCHA DA CRUZ, 

ANTONIA DE LOURDES GARCIA GEA, ANTONIETA FERREIRA DA SILVA, 

ANGELA TEREZINHA CARNAVALI LOPES SANCHES, CLAUDIVAN DE 

ARAÚJO GERICÓ, EDNA CALVÁRIO, DJANIRA SANTANA, LIZETE 

TEREZINHA KAIPPERS, LUCIMEIRE DA SILVA, LINDALVA MARQUES 

AYELLO, DHAYA CRYSTINA FURLAN SORTI, JOSE VALDIR DE PAULA 

FERREIRA, JOSINEIA MEDEIROS, JOSEFA FERREIRA DE LIMA TURRA, 

JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA, KATIA LUCIANA GARCEZ, KATIA DE 

LIMA MELO, LEIDA JACOB, LEILA JACOB DE LIMA, LUCIANA CORREA DA 

SILVA, LUCINETE PERPETUA SILVA CRUZ, SÔNIA APARECIDA 

BATISTELA, TÂNIA PAULA DILL, MARLI VOLPE, MARLI FÁTIMA FELINI, 

MARIA VERA LÚCIA LOPES, MARLI MARIA BOTH, NADIR MORO DA 

SILVA, SIMONE ERCIAN DE SOUZA, MARLENE TEREZINHA BOTH DE 

CAMPOS, RAIMUNDA CANDIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA 

CRUZ, SEALSLAY ARNAUT MORAES, ROSIMEIRE FERREIRA DE PAULA, 

MARIA BEATRIZ DE MAGALHÃES MORAIS, VERA LUCIA FONTANA, 

MARCIA APARECIDA MAGALHÃES, MARLI MARIA MONTEIRO PROGETE, 

MARINA FELIX DE SOUSA, TATIANE DA SILVA FONSECA, MARINA 

ARLETE GASQUES RIZZATO, THIANE ARAUJO COSTA, MARIA 

APARECIDA MUNIZ, MARIA GORETE PEREIRA, MARLI MENDONÇA 

GARCEZ LEITE, ROSANA APARECIDA DA ROSA, ROSIMEIRE DA SILVA 

TRINDADE, SIDNEY DE SOUZA CORDEIRO, SILVANA TERESINHA ALVES 

DE ABREU, SILVIA SAMPAIO DA SILVA LOPES, VANICE RAQUEL 

SCHMIDT, VIVIAN ROBERTA DOS SANTOS LEITE, EDNA LOPES AMARAL, 

ELIANE CALHEIROS BARBIERI, FÁTIMA NEUZA BORO DE OLIVEIRA, 

JOANA CARNAVALI SANCHES, INÊS APARECIDA SAVIANI, IDALINA DE 

OLIVEIRA, ERCILIA TEREZINHA FININ SOCOLOSK, GISLAINE LUCIA LOPES 

RIBEIRO, ELIZABETH GIL ALFEN, HELLEN CRISTINA FIALHO DA SILVA, 

JOMELISSE HENRIQUE DE ANDRADE, ZENILDA DE JESUS SANTOS, ZILDA 

GARCEZ CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s) 

constituído(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o teor 

da petição de fl. 4.547 e seus documentos de fls. 4.548/4.551.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31957 Nr: 144-72.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o(s) advogado(s) constituído(s) do(s) réu(s) para, 

em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a postulação do Ministério Público 

de fls. 204/208.

2. Após, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-77.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRUNO MOREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência, na qualidade de douto advogado da parte 

promovida, acerca da designação de audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 17 de maio de 2018 às 14:00 a ser realizada na sala de 

audiência do Juizado Especial da Comarca de São José do Rio Claro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61443 Nr: 2448-39.2015.811.0033

 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 Visto.

Ante a ausência do autor do fato nesta audiência, apesar de devidamente 

intimado (fl. 111), determino que seja o mesmo intimado para que junte aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias o CAR, APF e o PRAD.

Após a juntada, certifique a secretaria eventual cumprimento das demais 

condições relativas ao benefício concedido.

Em caso de cumprimento, voltem conclusos para sentença.

Em caso de descumprimento, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41921 Nr: 1572-41.2012.811.0049

 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: ROQUE DUQUE DE 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:

 Autos: 1572-41.2017.811.0049 - (Código 41921)

Requerente: ROQUE DUQUE DE OLIVEIRA

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto o retorno dos autos 

do Egrégio TRF da 1ª Região.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18480 Nr: 1521-35.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de atualização do BNMP 2.0, proceda-se o 

lançamento da data de validade do mandado de prisão já expedido, qual 

seja dia 07 de fevereiro de 2038.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17714 Nr: 791-24.2009.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIAMAR COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42701 Nr: 2431-57.2012.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ARTEMIZIO DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 2528-18.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.F. NAVES-ME - SUPERMERCADO BOM 

PREÇO, PRICILA CAMARGO CORREIA, ISAIAS FERREIRA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52092 Nr: 65-06.2016.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, YCODS, TODS, MPDS, TSO, YJODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 

70916896153, Rg: 1322315-1, Filiação: José Francisco da Silva e Maridete 

Oliveira da Silva, data de nascimento: 15/09/1978, brasileiro(a), natural de 

Imperatriz-MA, eletricista, Telefone 66-8406-3520. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE 

GUARDA PROVISÓRIA C/C ALIMENTOS NO INTERESSE DOS MENORES 

Y.C.O.S., T.O.S., T.S.O, Y.J.O.S., NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA 

GENITORA MARIA PEREIRA DA SILVA EM FACE DE JOÃO OLIVEIRA DA 

SILVA, TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisados os autos, verifico ter sido realizada 

diversas tentativas de citação do requerido (fls. 43/44, 46/49 e 55/57), 

estando este em lugar incerto e não sabido.Assim, defiro os pedidos de fl. 

67, estando o executado em local ignorado por este juízo. Determino a 

expedição do competente edital, com o prazo para cumprimento de 30 

(trinta) dias para a citação do executado.Transcorrido o prazo do edital 

sem resposta, nomeio, desde já, curador especial para patrocinar a 

defesa do executado citado por edital, o advogado Dr. Galeno Chaves da 

Costa, OAB/MT 11.902/MT.Intime-se o curador especial para manifestação 

em 15 (quinze) dias.Consigno que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do processo.Após, intime-se a parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias.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, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 18 de abril de 2018

Clarice ViegaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63613 Nr: 3248-48.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ALVES MORAES, ANDERSON 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT, SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - 

OAB:18.709-B/MT

 Certifico e dou fé que, deixei de realizar a expedição de intimação das 

testemunhas arroladas pela defesa do réu Maurício Alves Moraes às fls. 

86 verso, tendo em vista não encontrar nos autos elementos suficientes 

para sua localização.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10284 Nr: 886-33.2008.811.0035

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinéia Bispo de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Couto Carvalho 

Araújo - OAB:OAB/MT 11.953B

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários, proposto por 

CLAUDINÉIA BISPO DE RESENDE E FERNANDO CÉSAR PASSINATO 

AMORIM em face LEANDRO MENDES DA SILVA.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, qual seja R$ 12.751,70 (doze mil setecentos e 

cinquenta e um reais e setenta centavos), no prazo de 15 dias, sob pena 

de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título 

de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54978 Nr: 764-68.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira, Tereza Carvalho Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - 

FUNAJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

anulatória de ato jurídico para cancelamento de protesto c/c pedido tutela 

antecipada movida por ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA e 

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA em desfavor de FUNDO DE APOIO AO 

JUDICIÁRIO /FUNAJURIS.

Fundamento e Decido.

Verifica-se que nos autos originários Cód. 12429 foi exarada decisão 

determinando-se cancelamento da certidão de débitos para custas 

judiciais, bem como o cancelamento do protesto, todos em nome dos 

autores.

 Nesta esteira, em análise dos autos restou caracterizada a perda do 

objeto e, consequentemente, do interesse de agir.

Diante do exposto indefiro a inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485,I e VI do NCPC.
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Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.C

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54808 Nr: 677-15.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE APOIO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

anulatória de ato jurídico para cancelamento de protesto c/c pedido tutela 

antecipada movida por CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR em 

desfavor de FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO /FUNAJURIS.

À ref. 06 aditou-se a inicial com a correção do polo passivo constando o 

Estado de Mato Grosso no polo passivo da presente ação.

Fundamento e Decido.

Verifica-se que nos autos originários Cód. 12429 foi exarada decisão 

determinando-se cancelamento da certidão de débitos para custas 

judiciais, bem como o cancelamento do protesto, todos em nome da parte 

autora.

Nesta esteira, em análise dos autos restou caracterizada a perda do 

objeto e, consequentemente, do interesse de agir.

Diante do exposto indefiro a inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485,I e VI do NCPC.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.C

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12429 Nr: 1191-80.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilarinda Borges Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Gasparello, Espólio de Cezalpino 

Mendes Teixeira, Tereza Carvalho Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda volpato Gasparello 

- OAB:51199/PR

 Vistos etc.

Chamo o feito a ordem.

Verifica-se que a fl. 39 foi extinto o cumprimento de sentença pelo 

pagamento nos termos do artigo 794, I do CPC, sendo determinado ainda o 

pagamento de custas pelo executado.

Cálculo das custas processuais à ref. 45, intimação para pagamento sob 

pena de protesto à ref. 47 e certidão de decurso de prazo à ref. 48.

Certidões de débitos para custas judiciais à ref. 50 e 51.

É o relatório. Decido.

 Em que pese ter havido a condenação nas custas processuais na 

sentença extintiva do cumprimento de sentença à ref. 39, verifica-se que 

com relação às custas desta fase processual (cumprimento de sentença), 

há que se reconhecer a “liquidação zero.”

 Isto porque não há a previsão legal de recolhimento/pagamento de custas 

para a fase de cumprimento de sentença, dentro dos mesmos autos, 

posto ser esta apenas nova etapa processual de processo já existente.

 Nesta esteira, não havendo custas a recolher na fase de cumprimento de 

sentença, verifica-se que as custas em aberto serão apenas àquelas 

pertencentes à fase inicial de “execução para entrega de coisa incerta”, 

as quais por força do acordo entabulado entre as partes às fls. 26/27 e 

homologado judicialmente à ref. 30, ficaram por conta do Executado 

Geraldo Gasparello.

 Assim, considerando-se o quanto acima exposto, já tendo ocorrido a 

intimação e a comprovação da inércia do executado Geraldo Gasparello 

no recolhimento das custas em aberto, determino o cancelamento da 

certidão de débitos para custas judiciais à ref. 50 e 51, com a expedição 

de nova certidão apenas em nome do Executado Gasparello.

 Por consequência, expeça-se ofício ao Funajuris para que proceda 

imediatamente ao cancelamento dos protestos em nome de Cezalpino 

Mendes Teixeira Junior CPF: 109.735.081-91, Espólio de Cezalpino Mendes 

Teixeira CPF: 005.905.501-44, Tereza Carvalho Teixeira CPF: 

002.103.471-04.

Após arquive-se com as cautelas de estilo.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREIT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49527 Nr: 1840-64.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VWS, MNW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT, QUENESSE DYOGO DO CARMO - OAB:10286/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao patrono da parte autora 

para manifestar pelo que entender de direito em relação a juntada de carta 

precatória de ref. 15, bem como cientificá-la da certidão de ref. 19, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49504 Nr: 1830-20.2017.811.0035

 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: Sidnei Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemilda Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O, DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE 

GUIRATINGA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

partilha de bens promovido por SIDNEI FERNANDES em face de 

ROSEMILDA PEREIRA RODRIGUES, todos qualificados nos autos.

Posteriormente à ref.35, fora realizada audiência de conciliação, bem 

como juntada de termo informando que as partes compuseram acordo.

É o relatório. Decido.

Em observância ao fato de que as partes compuseram acordo extrajudicial 

em audiência de conciliação realizada (ref.35), RECONHEÇO E DECRETO A 

DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL das partes e HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes.

Em consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42773 Nr: 704-66.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPR, FRF, RRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE PRISÃO 

movida por Fernando Rodrigues Fernandes e Ryan Rodrigues Fernandes, 

representados por sua genitora Rosemilda Pereira Rodrigues, em desfavor 

de SIDNEI FERNANDES, todos já qualificados nos autos.

Conforme petição de ref. 39 acostada aos autos, a parte autora informou 

que o executado cumpriu integralmente o débito alimentar.

Fundamento e decido.

Considerando-se que a parte autora requereu a extinção da ação tendo 

em vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref. 39, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Código nº: 50735

 Tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de 

ref. 44, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18519 Nr: 371-84.2009.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Melo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio Vilela de Carvalho, Daubenides Silva de 

Paula Vilela, Nilza Vieira Barbosa, Alberto Prado dos Santos, Rosangela 

Alves dos Santos, Geraldo Prado de Carvalho, Elza Vilela de Carvalho, 

Mariana Prado de Souza, Ricardo Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neide Aparecida Gazolla de 

Oliveira - OAB:167377/SP, Washington Rodrigues de Oliveira - 

OAB:21885 GO

 Cód. 18519

Despacho

Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas Renato 

Sanini no Município de Confresa/MT e Eurlani Lima de Carvalho no 

Município de São José do Rio Claro/MT, conforme endereço informado às 

fls. 337/337, vº.

Em relação às demais testemunhas, indefiro o pedido de intimação, pois 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ela 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (artigo 455 do CPC).

Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45007 Nr: 2771-90.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 45007

Trata-se de Ação de Fixação de Alimentos c/c Guarda e regulamentação 

de visitas ajuizada por Davi Brasil dos Santos, devidamente representado 

por sua genitora, Karina Brasil dos Santos em face de Wilker Rodrigues 

dos Santos, todos devidamente qualificados.

Conforme audiência de fls. 40/41, as partes acordaram com relação aos 

alimentos, guarda e visitas.

Dado vista ao Ministério Público, o mesmo não se opôs à homologação (fls. 

44).

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ao nobre advogado, que atuou no feito ARBITRO honorários advocatícios 

em 3 (três) URH, conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Certifique-se o trânsito julgado.

Ciência ao Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43350 Nr: 1897-08.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geverson Rodrigues Chaves - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tres Irmãos Transporte e Colheita - LTDA, 

Silvana Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. 43350

Homologo, o acordo entabulado entre as partes informado às fls. 36/37, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, suspensa a execução, nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil.

Determino a remessa do feito ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico.

Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18519 Nr: 371-84.2009.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Melo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio Vilela de Carvalho, Daubenides Silva de 

Paula Vilela, Nilza Vieira Barbosa, Alberto Prado dos Santos, Rosangela 

Alves dos Santos, Geraldo Prado de Carvalho, Elza Vilela de Carvalho, 

Mariana Prado de Souza, Ricardo Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neide Aparecida Gazolla de 

Oliveira - OAB:167377/SP, Washington Rodrigues de Oliveira - 

OAB:21885 GO

 Certifico, servindo esta para INTIMAR a parte requerida a comparecer à 

AUDIÊNCIA de Instrução e Julgamento designada para o dia 15/05/2018 às 

12h30 (horário MT), no Fórum desta comarca de Alto Taquari.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 456 de 636



Gleide Moura

Gestora Adm. III

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16815 Nr: 1155-32.2007.811.0092

 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: Evolução Agro Mineiros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 Cód. nº 16815

SENTENÇA

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário proposta por Evolução 

Agro Mineiros LTDA, em face de Banco Bradesco S/A, todos qualificados 

nos autos.

Às (fls.206), as partes peticionaram requerendo a desistência da ação, 

sendo que cada parte arcara com os honorários de seus respectivos 

patronos.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Diante a desistência do prazo recursal, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21573 Nr: 383-30.2011.811.0092

 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: Ana Paula Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenco Centro O. Ind C. Etanol, Brasil Veículos 

Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Martins Lemos - 

OAB:7.376/MT, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013/MT, LAURA FANUCCHI - OAB:374979, Nahíma 

Müller - OAB:235.630/SP

 Códigos nº 21428, 19957, 21573 e 21499

SENTENÇA

Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa e 

Alexandre Augustin ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais em face de Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável

Alegam que na data de 5 de maio de 2009, trafegavam pela Rodovia 

MT-100, no caminhão F-4000 de propriedade do autor Alexandre, 

conduzido por Jurandir, quando outro caminhão conduzido pelo motorista 

da empresa requerida atravessou a pista vindo a colidir com o caminhão 

dos autores.

Com isto, alegam que veiram a sofrer sequelas físicas permanentes, 

despesas hospitalares, além dos danos materiais causados em seu 

caminhão.

Desta forma, requereram a condenação da empresa requerida no 

pagamento de danos morais e materiais como forma de indenização pelo 

alegado ato ilícito praticado.

Ao final, requereram a denunciação à lide da seguradora do caminhão da 

requerida.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, denunciando a lide, e no mérito pugnou pela 

improcedência do pedido.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, sendo 

determinada a reunião para julgamento em conjunto das ações cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, bem como o chamamento da seguradora do 

caminhão da empresa ré ao processo.

Citada, a seguradora apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, considerando a conexão entre as demandas cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, passo a decidi-las de forma conjunta, em uma 

única sentença, por questões de economia processual e a fim de evitar 

decisões conflitantes.

Analisando os autos, verifico a desnecessidade de designação de 

audiência de instrução, bem como de produção de outras provas, sendo o 

caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do 

CPC.

No mérito, verifico que esta ação tem por objeto a discussão sobre quem 

recai a culpa quanto ao acidente automobilístico ocorrido na Rodovia 

MT-100, na data de 05 de maio de 2009.

Conforme descrito no boletim de acidente (anexo aos autos), os autores 

trafegavam no caminhão F-4000 conduzido pelo autor Jurandir pela 

Rodovia MT-100, quando o caminhão da empresa requerida cruzou a 

Rodovia, avançando sobre a preferência dos autores, vindo os veículos a 

colidirem.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, chego ao entendimento de 

que diversos fatores contribuíram para o evento, alguns deles por culpa 

dos autores, outros por culpa do réu.

Da Dinâmica do Acidente

O veículo do réu adentrou a preferência dos autores, conforme comprova 

cópia do boletim de acidente (anexo aos autos).

Entretanto, conforme comprovam fotografias (anexas aos autos) 

verifica-se que o veículo dos autores percorreu grande distância com os 

freios acionados antes de colidir com o veículo do réu, vindo inclusive a 

tombá-lo, mesmo este se tratando de caminhão de grande porte e com o 

dobro da capacidade de transporte de cargas.

 Considerando-se que o velocímetro do caminhão dos autores travou no 

momento do impacto marcando a velocidade de 80 quilômetros por hora, 

denota-se que descontando a distância percorrida com os freios 

acionados até o impacto, houve grande desaceleração, ou seja, fica 

evidente que este se encontrava em velocidade incompatível com a via e 

com as condições climáticas, pois conforme o boletim de acidente e 

fotografias (anexas aos autos), a visibilidade na hora do acidente estava 

muito prejudicada pela neblina, principalmente por se tratar de veículo de 

carga, portanto, assumindo os autores sua parcela de culpa pelo acidente.

Disso tudo, conclui-se que o acidente ocorreu porque o réu adentrou a 

preferência dos autores, que se encontravam em velocidade incompatível 

com o tipo de veículo, via e condições climáticas.

Desta forma, os autores não se eximem de sua parcela de 

responsabilidade pelo acidente, pois o autor Jurandir que dirigia o 

caminhão agiu com imprudência e não empregou a direção defensiva, a 

qual certamente eliminaria os fatores que causaram o acidente.

Ademais, os autores infringiram as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro, pois não observaram a lotação máxima de passageiros 

(art.100) pois o veículo, além de estar com a lotação máxima de 

passageiros excedida, ainda transportava uma criança de apenas 8 

meses de idade de forma totalmente inapropriada e em desacordo com as 

determinações legais, além de não ter reduzido sua velocidade para 

trafegar de forma compatível com a má visibilidade (inciso IX do artigo 220) 

já que não conseguiu desviar ou frear, frente à situação inesperada.

Assim, em se tratando de acidente automobilístico causado em virtude da 

imprudência de ambas as partes (causa determinante dividida de forma 

igualitária), resta caracterizada a culpa concorrente, desta forma, não há 

que se falar em dever de indenizar, devendo cada parte arcar com seus 

próprios prejuízos.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA 

AFASTADA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS 

PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. Embora os veículos da polícia 

tenham prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, estacionamento 

e parada, é certo que a alínea “d”, do inciso VII, do artigo 29, do CTB, 

pondera que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se 

dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

Havendo o reconhecimento da imprudência e negligência de ambos os 

motoristas, e, em consequência, da culpa concorrente, impõe-se a 
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improcedente da ação, que pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva. 

Neste caso, evidenciada a culpa concorrente, cada parte deverá arcar 

com seus próprios prejuízos. (TJMT-Apelação nº 29753/2017-Relator 

Sebastião Barbosa Farias - Julgado 05/05/2017).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte autora no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC, ficando a exigência suspensa em relação aos 

autores Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein e Rian Felipe Klein 

Barbosa, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21499 Nr: 309-73.2011.811.0092

 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: Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenco Centro O. Ind C. Etanol, Brasil Veículos 

Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Celso da Fonseca 

Pugliese - OAB:155.105/SP, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A/MT, Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 Códigos nº 21428, 19957, 21573 e 21499

SENTENÇA

Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa e 

Alexandre Augustin ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais em face de Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável

Alegam que na data de 5 de maio de 2009, trafegavam pela Rodovia 

MT-100, no caminhão F-4000 de propriedade do autor Alexandre, 

conduzido por Jurandir, quando outro caminhão conduzido pelo motorista 

da empresa requerida atravessou a pista vindo a colidir com o caminhão 

dos autores.

Com isto, alegam que veiram a sofrer sequelas físicas permanentes, 

despesas hospitalares, além dos danos materiais causados em seu 

caminhão.

Desta forma, requereram a condenação da empresa requerida no 

pagamento de danos morais e materiais como forma de indenização pelo 

alegado ato ilícito praticado.

Ao final, requereram a denunciação à lide da seguradora do caminhão da 

requerida.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, denunciando a lide, e no mérito pugnou pela 

improcedência do pedido.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, sendo 

determinada a reunião para julgamento em conjunto das ações cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, bem como o chamamento da seguradora do 

caminhão da empresa ré ao processo.

Citada, a seguradora apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, considerando a conexão entre as demandas cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, passo a decidi-las de forma conjunta, em uma 

única sentença, por questões de economia processual e a fim de evitar 

decisões conflitantes.

Analisando os autos, verifico a desnecessidade de designação de 

audiência de instrução, bem como de produção de outras provas, sendo o 

caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do 

CPC.

No mérito, verifico que esta ação tem por objeto a discussão sobre quem 

recai a culpa quanto ao acidente automobilístico ocorrido na Rodovia 

MT-100, na data de 05 de maio de 2009.

Conforme descrito no boletim de acidente (anexo aos autos), os autores 

trafegavam no caminhão F-4000 conduzido pelo autor Jurandir pela 

Rodovia MT-100, quando o caminhão da empresa requerida cruzou a 

Rodovia, avançando sobre a preferência dos autores, vindo os veículos a 

colidirem.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, chego ao entendimento de 

que diversos fatores contribuíram para o evento, alguns deles por culpa 

dos autores, outros por culpa do réu.

Da Dinâmica do Acidente

O veículo do réu adentrou a preferência dos autores, conforme comprova 

cópia do boletim de acidente (anexo aos autos).

Entretanto, conforme comprovam fotografias (anexas aos autos) 

verifica-se que o veículo dos autores percorreu grande distância com os 

freios acionados antes de colidir com o veículo do réu, vindo inclusive a 

tombá-lo, mesmo este se tratando de caminhão de grande porte e com o 

dobro da capacidade de transporte de cargas.

 Considerando-se que o velocímetro do caminhão dos autores travou no 

momento do impacto marcando a velocidade de 80 quilômetros por hora, 

denota-se que descontando a distância percorrida com os freios 

acionados até o impacto, houve grande desaceleração, ou seja, fica 

evidente que este se encontrava em velocidade incompatível com a via e 

com as condições climáticas, pois conforme o boletim de acidente e 

fotografias (anexas aos autos), a visibilidade na hora do acidente estava 

muito prejudicada pela neblina, principalmente por se tratar de veículo de 

carga, portanto, assumindo os autores sua parcela de culpa pelo acidente.

Disso tudo, conclui-se que o acidente ocorreu porque o réu adentrou a 

preferência dos autores, que se encontravam em velocidade incompatível 

com o tipo de veículo, via e condições climáticas.

Desta forma, os autores não se eximem de sua parcela de 

responsabilidade pelo acidente, pois o autor Jurandir que dirigia o 

caminhão agiu com imprudência e não empregou a direção defensiva, a 

qual certamente eliminaria os fatores que causaram o acidente.

Ademais, os autores infringiram as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro, pois não observaram a lotação máxima de passageiros 

(art.100) pois o veículo, além de estar com a lotação máxima de 

passageiros excedida, ainda transportava uma criança de apenas 8 

meses de idade de forma totalmente inapropriada e em desacordo com as 

determinações legais, além de não ter reduzido sua velocidade para 

trafegar de forma compatível com a má visibilidade (inciso IX do artigo 220) 

já que não conseguiu desviar ou frear, frente à situação inesperada.

Assim, em se tratando de acidente automobilístico causado em virtude da 

imprudência de ambas as partes (causa determinante dividida de forma 

igualitária), resta caracterizada a culpa concorrente, desta forma, não há 

que se falar em dever de indenizar, devendo cada parte arcar com seus 

próprios prejuízos.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA 

AFASTADA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS 

PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. Embora os veículos da polícia 

tenham prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, estacionamento 

e parada, é certo que a alínea “d”, do inciso VII, do artigo 29, do CTB, 

pondera que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se 

dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

Havendo o reconhecimento da imprudência e negligência de ambos os 

motoristas, e, em consequência, da culpa concorrente, impõe-se a 

improcedente da ação, que pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva. 

Neste caso, evidenciada a culpa concorrente, cada parte deverá arcar 

com seus próprios prejuízos. (TJMT-Apelação nº 29753/2017-Relator 

Sebastião Barbosa Farias - Julgado 05/05/2017).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte autora no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC, ficando a exigência suspensa em relação aos 

autores Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein e Rian Felipe Klein 

Barbosa, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 P.I.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 458 de 636



Alto Taquari/MT, 19 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21428 Nr: 238-71.2011.811.0092

 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: Jurandir Pinto Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenco Centro O. Ind C. Etanol, Brasil Veículos 

Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Martins Lemos - 

OAB:7.376/MT, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Celso da Fonseca 

Pugliese - OAB:155.105/SP, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A/MT, Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 Códigos nº 21428, 19957, 21573 e 21499

SENTENÇA

Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa e 

Alexandre Augustin ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais em face de Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável

Alegam que na data de 5 de maio de 2009, trafegavam pela Rodovia 

MT-100, no caminhão F-4000 de propriedade do autor Alexandre, 

conduzido por Jurandir, quando outro caminhão conduzido pelo motorista 

da empresa requerida atravessou a pista vindo a colidir com o caminhão 

dos autores.

Com isto, alegam que veiram a sofrer sequelas físicas permanentes, 

despesas hospitalares, além dos danos materiais causados em seu 

caminhão.

Desta forma, requereram a condenação da empresa requerida no 

pagamento de danos morais e materiais como forma de indenização pelo 

alegado ato ilícito praticado.

Ao final, requereram a denunciação à lide da seguradora do caminhão da 

requerida.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, denunciando a lide, e no mérito pugnou pela 

improcedência do pedido.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, sendo 

determinada a reunião para julgamento em conjunto das ações cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, bem como o chamamento da seguradora do 

caminhão da empresa ré ao processo.

Citada, a seguradora apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, considerando a conexão entre as demandas cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, passo a decidi-las de forma conjunta, em uma 

única sentença, por questões de economia processual e a fim de evitar 

decisões conflitantes.

Analisando os autos, verifico a desnecessidade de designação de 

audiência de instrução, bem como de produção de outras provas, sendo o 

caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do 

CPC.

No mérito, verifico que esta ação tem por objeto a discussão sobre quem 

recai a culpa quanto ao acidente automobilístico ocorrido na Rodovia 

MT-100, na data de 05 de maio de 2009.

Conforme descrito no boletim de acidente (anexo aos autos), os autores 

trafegavam no caminhão F-4000 conduzido pelo autor Jurandir pela 

Rodovia MT-100, quando o caminhão da empresa requerida cruzou a 

Rodovia, avançando sobre a preferência dos autores, vindo os veículos a 

colidirem.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, chego ao entendimento de 

que diversos fatores contribuíram para o evento, alguns deles por culpa 

dos autores, outros por culpa do réu.

Da Dinâmica do Acidente

O veículo do réu adentrou a preferência dos autores, conforme comprova 

cópia do boletim de acidente (anexo aos autos).

Entretanto, conforme comprovam fotografias (anexas aos autos) 

verifica-se que o veículo dos autores percorreu grande distância com os 

freios acionados antes de colidir com o veículo do réu, vindo inclusive a 

tombá-lo, mesmo este se tratando de caminhão de grande porte e com o 

dobro da capacidade de transporte de cargas.

 Considerando-se que o velocímetro do caminhão dos autores travou no 

momento do impacto marcando a velocidade de 80 quilômetros por hora, 

denota-se que descontando a distância percorrida com os freios 

acionados até o impacto, houve grande desaceleração, ou seja, fica 

evidente que este se encontrava em velocidade incompatível com a via e 

com as condições climáticas, pois conforme o boletim de acidente e 

fotografias (anexas aos autos), a visibilidade na hora do acidente estava 

muito prejudicada pela neblina, principalmente por se tratar de veículo de 

carga, portanto, assumindo os autores sua parcela de culpa pelo acidente.

Disso tudo, conclui-se que o acidente ocorreu porque o réu adentrou a 

preferência dos autores, que se encontravam em velocidade incompatível 

com o tipo de veículo, via e condições climáticas.

Desta forma, os autores não se eximem de sua parcela de 

responsabilidade pelo acidente, pois o autor Jurandir que dirigia o 

caminhão agiu com imprudência e não empregou a direção defensiva, a 

qual certamente eliminaria os fatores que causaram o acidente.

Ademais, os autores infringiram as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro, pois não observaram a lotação máxima de passageiros 

(art.100) pois o veículo, além de estar com a lotação máxima de 

passageiros excedida, ainda transportava uma criança de apenas 8 

meses de idade de forma totalmente inapropriada e em desacordo com as 

determinações legais, além de não ter reduzido sua velocidade para 

trafegar de forma compatível com a má visibilidade (inciso IX do artigo 220) 

já que não conseguiu desviar ou frear, frente à situação inesperada.

Assim, em se tratando de acidente automobilístico causado em virtude da 

imprudência de ambas as partes (causa determinante dividida de forma 

igualitária), resta caracterizada a culpa concorrente, desta forma, não há 

que se falar em dever de indenizar, devendo cada parte arcar com seus 

próprios prejuízos.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA 

AFASTADA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS 

PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. Embora os veículos da polícia 

tenham prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, estacionamento 

e parada, é certo que a alínea “d”, do inciso VII, do artigo 29, do CTB, 

pondera que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se 

dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

Havendo o reconhecimento da imprudência e negligência de ambos os 

motoristas, e, em consequência, da culpa concorrente, impõe-se a 

improcedente da ação, que pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva. 

Neste caso, evidenciada a culpa concorrente, cada parte deverá arcar 

com seus próprios prejuízos. (TJMT-Apelação nº 29753/2017-Relator 

Sebastião Barbosa Farias - Julgado 05/05/2017).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte autora no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC, ficando a exigência suspensa em relação aos 

autores Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein e Rian Felipe Klein 

Barbosa, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19957 Nr: 104-78.2010.811.0092

 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: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenco - Companhia Brasileira de Energia 

Renovavel, Brasil Veículos Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Celso da Fonseca 

Pugliese - OAB:155.105/SP, Denner B. Mascarenhas Barbosa - 

OAB:MT 13.245-A, Fábio Vilela de Carvalho - OAB:5.175-B MT, Rafael 

D'Errico Martins - OAB:297.401/SP

 Códigos nº 21428, 19957, 21573 e 21499

SENTENÇA

Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa e 

Alexandre Augustin ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais em face de Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável

Alegam que na data de 5 de maio de 2009, trafegavam pela Rodovia 

MT-100, no caminhão F-4000 de propriedade do autor Alexandre, 

conduzido por Jurandir, quando outro caminhão conduzido pelo motorista 

da empresa requerida atravessou a pista vindo a colidir com o caminhão 

dos autores.

Com isto, alegam que veiram a sofrer sequelas físicas permanentes, 

despesas hospitalares, além dos danos materiais causados em seu 

caminhão.

Desta forma, requereram a condenação da empresa requerida no 

pagamento de danos morais e materiais como forma de indenização pelo 

alegado ato ilícito praticado.

Ao final, requereram a denunciação à lide da seguradora do caminhão da 

requerida.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, denunciando a lide, e no mérito pugnou pela 

improcedência do pedido.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, sendo 

determinada a reunião para julgamento em conjunto das ações cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, bem como o chamamento da seguradora do 

caminhão da empresa ré ao processo.

Citada, a seguradora apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, considerando a conexão entre as demandas cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, passo a decidi-las de forma conjunta, em uma 

única sentença, por questões de economia processual e a fim de evitar 

decisões conflitantes.

Analisando os autos, verifico a desnecessidade de designação de 

audiência de instrução, bem como de produção de outras provas, sendo o 

caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do 

CPC.

No mérito, verifico que esta ação tem por objeto a discussão sobre quem 

recai a culpa quanto ao acidente automobilístico ocorrido na Rodovia 

MT-100, na data de 05 de maio de 2009.

Conforme descrito no boletim de acidente (anexo aos autos), os autores 

trafegavam no caminhão F-4000 conduzido pelo autor Jurandir pela 

Rodovia MT-100, quando o caminhão da empresa requerida cruzou a 

Rodovia, avançando sobre a preferência dos autores, vindo os veículos a 

colidirem.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, chego ao entendimento de 

que diversos fatores contribuíram para o evento, alguns deles por culpa 

dos autores, outros por culpa do réu.

Da Dinâmica do Acidente

O veículo do réu adentrou a preferência dos autores, conforme comprova 

cópia do boletim de acidente (anexo aos autos).

Entretanto, conforme comprovam fotografias (anexas aos autos) 

verifica-se que o veículo dos autores percorreu grande distância com os 

freios acionados antes de colidir com o veículo do réu, vindo inclusive a 

tombá-lo, mesmo este se tratando de caminhão de grande porte e com o 

dobro da capacidade de transporte de cargas.

 Considerando-se que o velocímetro do caminhão dos autores travou no 

momento do impacto marcando a velocidade de 80 quilômetros por hora, 

denota-se que descontando a distância percorrida com os freios 

acionados até o impacto, houve grande desaceleração, ou seja, fica 

evidente que este se encontrava em velocidade incompatível com a via e 

com as condições climáticas, pois conforme o boletim de acidente e 

fotografias (anexas aos autos), a visibilidade na hora do acidente estava 

muito prejudicada pela neblina, principalmente por se tratar de veículo de 

carga, portanto, assumindo os autores sua parcela de culpa pelo acidente.

Disso tudo, conclui-se que o acidente ocorreu porque o réu adentrou a 

preferência dos autores, que se encontravam em velocidade incompatível 

com o tipo de veículo, via e condições climáticas.

Desta forma, os autores não se eximem de sua parcela de 

responsabilidade pelo acidente, pois o autor Jurandir que dirigia o 

caminhão agiu com imprudência e não empregou a direção defensiva, a 

qual certamente eliminaria os fatores que causaram o acidente.

Ademais, os autores infringiram as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro, pois não observaram a lotação máxima de passageiros 

(art.100) pois o veículo, além de estar com a lotação máxima de 

passageiros excedida, ainda transportava uma criança de apenas 8 

meses de idade de forma totalmente inapropriada e em desacordo com as 

determinações legais, além de não ter reduzido sua velocidade para 

trafegar de forma compatível com a má visibilidade (inciso IX do artigo 220) 

já que não conseguiu desviar ou frear, frente à situação inesperada.

Assim, em se tratando de acidente automobilístico causado em virtude da 

imprudência de ambas as partes (causa determinante dividida de forma 

igualitária), resta caracterizada a culpa concorrente, desta forma, não há 

que se falar em dever de indenizar, devendo cada parte arcar com seus 

próprios prejuízos.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA 

AFASTADA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS 

PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. Embora os veículos da polícia 

tenham prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, estacionamento 

e parada, é certo que a alínea “d”, do inciso VII, do artigo 29, do CTB, 

pondera que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se 

dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

Havendo o reconhecimento da imprudência e negligência de ambos os 

motoristas, e, em consequência, da culpa concorrente, impõe-se a 

improcedente da ação, que pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva. 

Neste caso, evidenciada a culpa concorrente, cada parte deverá arcar 

com seus próprios prejuízos. (TJMT-Apelação nº 29753/2017-Relator 

Sebastião Barbosa Farias - Julgado 05/05/2017).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte autora no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC, ficando a exigência suspensa em relação aos 

autores Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein e Rian Felipe Klein 

Barbosa, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17812 Nr: 985-26.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nidera Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Fomento Agropecuária Ltda - ME, 

Rodrigo da Silva Santos, Ednaldo Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rubens Franco Teixeira 

- OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 17812

DECISÃO

DEFIRO o pedido de fls. 161/162, para alteração do polo ativo da presente 

demanda, deixando de constar a denominação NIDERA SEMENTES LTDA, 

e passando a constar NIDERA SEEDS BRASIL LTDA, vez que já foi juntado 

aos autos a Alteração do Contrato Social mencionado (164/227).

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 dias.

PROCEDA-SE as alterações nos autos necessárias.

Cumpra-se.

 Alto Taquari-MT, 17 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 460 de 636



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 444-80.2014.811.0092

 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 Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM TUR Transportes LTDA - ME, Marcia 

Elisabete Tolotti Felix, Salmo David Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:11.562 -MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32662

 DESPACHO

 O exequente em pedido de fls.77/78, pugna pela remoção dos bens 

penhorados alegando o possível perecimento destes, entretanto, não 

indica responsável sobre o qual deverá incidir a obrigação da 

conservação e guarda de referidos bens.

 Desta forma, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

indicar o responsável sobre o qual deverá incidir a responsabilidade sobre 

a conservação e a guarda de referidos bens, bem como recolher a guia 

de custas para a diligência do oficial de justiça responsável pelo 

cumprimento do ato, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31395 Nr: 928-32.2013.811.0092

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31395

 DESPACHO

 O pleito de fls.60 é similar ao pleito de fls.52, que foi indeferido pelos 

fundamentos que passo a transcrever:

“...1. INDEFIRO o pedido de fl. 52, visto que a parte requerida foi 

devidamente citada às fls. 47/48, e noticiou que não tem conhecimento da 

localização do bem.

 2. Assim, INTIME-SE a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias...”

Verifica-se ainda, que tal pleito é idêntico ao de fls.55, indeferido às fls.56, 

in verbis:

 “...1. Compulsando os autos, verifico que houve o deferimento da liminar, 

determinando a busca e apreensão do bem, porém o mesmo não foi 

localizado, sendo a parte requerida devidamente citada no endereço 

declinado no Mandado de Citação (fl. 46), conforme Certidão lavrada às fl. 

47/48.

2. Instada a se manifestar, a parte autora requereu a expedição de novo 

Mandado de Citação e Busca e Apreensão do bem, com o escopo da 

realização de novo cumprimento.

3. Ocorre que o endereço a que se refere a parte requerente é o mesmo 

que consta na petição inicial, cujo cumprimento do Mandado restou 

infrutífero, por duas vezes, conforme depreende-se das Certidões 

acostadas às fls. 33/34 e 47/48.

4. Desse modo, INDEFIRO o pedido acostado à fl. 55 dos autos e 

DETERMINO a intimação da parte requerente, a fim de propulsar o feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário...”

 Desta forma, não tendo havido alteração fática indefiro o pedido de fls.60.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

andamento no feito, sob pena de extinção, atentando-se ao disposto no 

art. 5º do CPC.

 Alto Taquari/MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 714-07.2014.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Aparecido Scutti, Euzébio Oly 

Medeiros de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lamonica Pereira - 

OAB:35936/PR, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 Cód. nº 32966

DESPACHO

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Alto Taquari/MT, 13 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18520 Nr: 369-17.2009.811.0092

 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: Ricardo Rodrigues de Souza, Mariana Prado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Prado de Carvalho, Joelcio Vilela de 

Carvalho, Daubenides Silva de Paula Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:75497/RS, Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Alves Lopes - 

OAB:12357/MT, Neide Aparecida Gazolla de Oliveira - 

OAB:167377/SP, NELSON VAZ DA SILVA - OAB:SP - 108076, 

Washington Rodrigues de Oliveira - OAB:21885 GO

 Certifico e dou fé, que serve esta com a finalidade de INTIMAÇÃO das 

partes da seguinte certidão: "Certifico e dou fé, que fica designada 

audiência de conciliação dos autos código 18520, para dia 25 de maio de 

2018 às 13h30min (horário de Mato Grosso). Alto Taquari/MT, 08 de março 

de 2018."

Gleide Moura

Gestora Adm. III

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 473-67.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisiane Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB: 12.090-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30969

DECISÃO

DEFIRO o pedido de fls. 53/53, vº, para admissão do FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 

PCG-BRASIL MULTICARTEIRA no polo ativo da lide, vez que já foi juntado 

aos autos o Termo de Cessão de Crédito mencionado (54/56).

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

PROCEDA-SE as alterações nos autos necessárias.

Cumpra-se.

 Alto Taquari-MT, 17 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33313 Nr: 1017-21.2014.811.0092
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 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: Jose Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Viana, Alcides Lazeri Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyse Dayane Rocha Nunes - 

OAB:17.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Antonio dos Santos 

Pellicioni - OAB:4.288MT

 Cód. 33313

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 04 

de julho de 2018 às 12:30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 16 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-65.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MEDEIROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010112-65.2016.8.11.0092; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WESLEY DE MEDEIROS ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela embargante em face de decisão que considerou 

deserto seu Recurso Inominado. Aduziu a parte embargante que houve 

erro material na decisão, uma vez que alega ter juntado e comprovado o 

pagamento do preparo, conforme identificadores de nº 12179990 e 

12179987. Pede a correção do vício apontado e a reforma da decisão. É o 

relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela 

parte embargante, entendo que a decisão exarada não possui qualquer 

omissão ou contradição. Analisando a guia de preparo e comprovante de 

pagamento juntado aos autos pela embargante, conforme identificador de 

nº 12179990 e 12179987 se verifica tratar-se do pagamento de uma guia 

expedida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e não 

pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, desta forma, considerando que o 

Recurso Inominado não veio instruído com o comprovante de pagamento 

do preparo, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 e Enunciado 80 

do Fonaje, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos. ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos 

declaratórios, mantendo-se inalterada a decisão. Intimem-se. Alto 

Taquari/MT, 19 de abril de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito ALTO 

TAQUARI, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53493 Nr: 1726-75.2017.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Vistos.

Diante o teor da certidão redesigno audiência de conciliação para o dia 

08/05/2018, às 16 horas.

 Diante do Provimento nº. 15/2016-CM que dispõe sobre o credenciamento 

de conciliadores para as Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, e 

considerando a Conciliadora lotada nesta Comarca, remetam-se os autos 

para que a mesma realize audiência de conciliação.

Mantenho inalteradas as determinações anteriores.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32286 Nr: 1360-56.2005.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bráulio Cunha Junqueira, Miguel Pereira de 

Almeida, Inácio Kiesel, Rodiney da Silva Santos, Aluizio Gonçalves de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:DefensorPúblico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Carlos Eduardo Marcatto Cirino - OAB:7835/MT, Nelma 

Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial da presente ação de 

improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Bráulio Cunha Junqueira, Miguel Pereira de 

Almeidabe Inácio Kiesel vulgo “Bradoque”, e em consonância JULGO 

EXTINTO o presente feito com base no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55123 Nr: 562-41.2018.811.0084

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR ECKHARDT FONTOURA, Leila Eckhardt 

Fontoura Schmidt, Charles Alencar Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Eckhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao Provimento nº 56/2016, determino que o inventariante 

apresente certidão de inexistência de testamento em relação ao de cujus, 

no prazo de 30 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 590-09.2018.811.0084

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA 

DE MELO - OAB:24282/O, Ercilio Martini Junior - OAB:19.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

 Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 
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dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

 Pois bem, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos legais 

para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto porque a 

autora não juntou documentos que comprovasse sua situação econômica.

 Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove que não possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declaração de imposto de renda 

(2017) holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do atual CPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37361 Nr: 116-48.2012.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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-Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte autora, ficando SUSPENSA a exigibilidade das 

mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, eis 

que beneficiária da gratuidade da justiça.Sem condenação em honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49697 Nr: 442-66.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdS, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFN, AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Vistos

Considerando a certidão de Ref.84, intime-se a parte autora, na pessoa se 

deu advogado para que dê seguimento ao feito, indicando nos autos o 

endereço atualizado do requerido Altamiro Matildes Araújo, no prazo de 

quinze dias.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal, resultará na extinção, 

conforme dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49398 Nr: 304-02.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AWDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Pontes Duarte - 

OAB:24042

 Vistos.

 Considerando o teor da petição juntada aos autos, REDESIGNO para o dia 

22/05/2018, às 15:00 horas, que deverá ser realizada pela conciliadora 

deste Juízo.

No mais, mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

 Expeça-se Carta precatória para a Comarca de Sinop, com a finalidade de 

citar e intimar o requerido no endereço indicado pela parte autora: Avenida 

dos Jacarandás, nº 4.163, nos fundos da REFRINOP, Centro, CEP: 

78.550-510.

Serve a presente como mandado/ofício caso necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35569 Nr: 509-75.2009.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correa de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nenci Emilia Ienzen Lima, Espólio de Emygdio 

do Vale Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13.182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton de Souza - 

OAB:10.865-MT

 Código: 35569.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ajuizada por JOSÉ 

CORREA DE OLIVEIRA NETO em face de ESPÓLIO DE EMYGDIO DO VALE 

LIMA e NENCI EMILIA IENZEM LIMA, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A inicial veio instruída com os documentos indispensáveis ao 

ajuizamento da demanda.

Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

celebraram acordo extrajudicial, conforme fl. 229/235 dos autos, 

pugnando pela extinção do feito com o adimplemento da avença.

 É o breve relatório. Fundamento e decido.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

extrajudicial às fls. 229/235, visando colocar fim ao litígio de forma 

consensual, pugnando pela extinção do feito, após o adimplemento da 

avença.

Pois bem. A causa versa sobre direitos disponíveis, os quais admitem 

transação. Além disso, constata-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes demandantes e 

de seus patronos. Em virtude disso, a homologação da avença é medida 

que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

229/235, nos moldes das cláusulas estipuladas livremente entre as partes. 

Como consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Tendo em vista que o acordo contém expressa concordância das partes, 

onde cada uma das partes arcará com os honorários de seus respectivos 

patronos.

 Considerando que esta sentença acolheu pretensão conjunta das partes, 

mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de recursos, 

operando-se a hipótese do art. 1.000, do Código de Processo Civil. Em 

razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado da 

presente decisão. Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Apiacás-MT, 13 de abril de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50958 Nr: 1271-47.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Maria Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11.206-B/MT, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - 

OAB:14474-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. 1) Defiro o prazo requerido pela representante da parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, para juntas o devido substabelecimento. 

2) Intimem-se as partes para apresentar memoriais finais no prazo legal. 

Declaro encerrada a instrução. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35186 Nr: 128-67.2009.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Código: 35186.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não cumpriu na 

íntegra a decisão de fl. 259, onde determinava que a mesma informasse o 

calculo atualizado da dívida, bem como requeresse o que entender de 

direito.

Entretanto, apenas o calculo da dívida foi apresentando nos autos, posto 

isso renove-se a intimação da parte exequente para no prazo de 10 (dez) 

dia requerer o que entender de direito.

Apiacás-MT, 20 de abril de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37320 Nr: 75-81.2012.811.0084

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Benante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Púlice, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 Código: 37320.

Vistos.

Renove-se o despacho de fl. 198, a fim de intimar a parte embargada 

sobre a proposta de acordo de fls. 195/196.

Às providências.

Apiacás-MT, 13 de abril de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46600 Nr: 266-58.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilka Elessandra Reizer

 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:

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

59/60, nos moldes das cláusulas estipuladas livremente entre as partes. 

Como consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.Tendo em vista que o acordo contém expressa 

concordância do EXECUTADO ao pagamento dos honorários, e 

considerando a atuação de dois patronos ao feito, arbitro a 

proporcionalidade de acordo com a atuação de cada um. JUNTE-SE cópia 

do acordo de fls. 59/60 aos autos do Processo-Código 46842, 

tornando-os conclusos para sentença.Considerando que esta sentença 

acolheu pretensão conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de 

interesse na interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 

1.000, do Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado da presente decisão. Após, ao arquivo, 

com as cautelas de praxe.Apiacás-MT, 06 de abril de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 443-27.2011.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Santos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAELA ANDRADE 

ZACARIAS - OAB:20421/B - MT

 Ante ao exposto, com fundamento do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar formado 

o respectivo título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 

mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º do CPC e, condenando a 

parte requerida ao pagamento de R$ 12.141,88 (doze mil, cento e quarenta 

e um reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC e juros e mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento 

da obrigação até a data da efetiva liquidação do débito, ante a 

configuração de mora ex re, além dos demais encargos 

contratuais.Condeno ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, na forma dos artigos 84 e 85 do 

CPC.Tendo em vista a atuação da Dra. Raphaela Andrade Zacarias, como 

curadora especial neste processo, arbitro honorários advocatícios em 05 

URH, tendo em vista a apresentação de contestação às fls. 97/97-v e 

petição de fl. 108, nos termos da Tabela da OAB/MT. Devendo a secretaria 

expedir a respectiva certidão.Transitada em julgado esta sentença, 

manifeste-se a parte autora quanto ao seu interesse na fase de 

cumprimento de sentença. Nada sendo requerido no prazo de trinta dias, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe.Apiacás-MT, 20 de 

abril de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

Comarca de Araputanga

Comarca de Araputanga

Portaria

PORTARIA Nº 013/2018/DF O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José 

de Almeida Costa Filho, MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 

etc.Considerando o que dispõe o artigo 82 e 86 da Lei 4.964/85 (Código de 

Organização e Divisão Judiciária do Estado _ COJE) e item 1.2.1 e 1.2.11 

da CNGC. R E S O L V E:DESIGNAR o dia 27 de abril de 2018, às 9:00 

horas para a CORREIÇÃO ORDINÁRIA no Cartório de Paz e Notas de 

Reserva do Cabaçal desta Comarca. DESIGNAR a servidora Lucimar 

Vieira, Assessora de Gabinete I, e a servidora Eliana Maria Mendes de 

Ol iveira Caravier,  Gestora Geral ,  para secretar iar  os 

trabalhos.COMUNICAR ao senhor Tabelião do Cartório do Foro Extrajudicial 

de Reserva do Cabaçal.Cumpra-se encaminhe-se cópia à Egrégio 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato e afixando-se no átrio do 

Fórum.Araputanga, 19 de abril de 2018.Renato José de Almeida Costa 

Filho Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 14/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

 CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria – CNGC – Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão 

judiciário;

 RESOLVE:

I) ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e feriados 

do mês de Maio/2018 das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo 

relacionados:

Servidores Dias Servidor (es) Plantonista Telefone

 01 Keyla Maria Pains de Oliveira (65) 99285 7971
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 05 e 06 Marta Ferreira Santos de Paula (65) 99285 7971

 12 e 13 João Henrique (65) 99285 7971

 19 e 20 Cícera da Silva Braga (65) 99285 7971

 23 Marta Ferreira Santos de Paula (65) 99285 7971

 26 e 27 Mário Henrique de Almeida (65) 99285 7971

 31 Flávia Gonzaga de Freitas (65) 99285 7971

Oficial de Justiça 01 Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199

 05 e 06 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612

 12 e 13 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843

 19 e 20 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350

 23 Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199

 26 e 27 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612

 31 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843

Juiz 01 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende (65) 99226 2961

 05 e 06 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior (65) 66651 5151

 12 e 13 Edna Ederli Coutinho (65) 99628 7867

 19, 20 e 23 Jean Garcia de Freitas Bezerra (65) 99628 7867

 26 e 27 Leonardo de Araujo Costa Tumiati (65) 99282 9394

 31 Claudio Deodato Rodrigues Pereira (65) 99282 9394

 Cumpra-se, cientificando os servidores supra mencionados.

 Araputanga - MT, 19 de abril de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60243 Nr: 437-22.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Luiz de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Karolina Borges de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 pendente a citação da parte adversa, uma vez que aquele não 

apresentou endereço atual e se limitou em, sem o esgotamento dos meios, 

pugnar pela citação por edital, a qual INDEFIRO.Ademais, realizei buscas 

nos sitemas disponíveis e localizei endereços - extratos em anexo -, 

portanto, porque nas ações de família, todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, motivo pela 

qual DETERMINO que designe audiência de conciliação, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca, devendo ser citada a parte 

requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 15 (vinte) dias de 

antecedência – NCPC, art. 695 e §§.Advirto que o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao(à) réu(ré) o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo – NCPC, art. 695, § 1º 

-, assim como, em sendo benéfico, poderá o conciliador solicitar o auxílio 

da equipe multidisciplinar que atende a Comarca.Intime o(a) autor(a) na 

pessoa do(a) seu(sua) advogado(a), para a audiência, e advirta as partes 

que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 

695, § 4º.O prazo de contestação será o disposto no art. 335 do 

NCPC.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74296 Nr: 1107-89.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Sardinha da Silva, Vilce Aparecida 

Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto e 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, porque aparentemente ausente impedimento ou ilegalidade 

no avençado/acordado, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza os efeitos de lei, com resolução de 

mérito –NCPC, art. 487, III, “b” - e DECRETO/DETERMINO a suspensão da 

execução durante o prazo concedido pelo credor para que o 

devedor/executado cumpra voluntariamente a obrigação, na hipótese 

(16/11/2020) – CPC, art. 792/NCPC, art. 922.Condeno o 

devedor/executado no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, uma vez que celebrado em acordo.Honorários advocatícios 

da forma pactuada.Sem prejuízo disso, transcorrido o prazo de 

suspensão e sem a necessidade de prévia conclusão, DETERMINO que 

intime as partes para que informem sobre o efetivo 

adimplemento/cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, ADVERTINDO a 

parte credora/exequente que a decurso desse in albis resultará na 

conclusão de satisfação integral e o processo será extinto – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Transitada em julgado a 

sentença e cumprido integralmente o acordo ou decorrido esse prazo de 

intimação, volte-me para extinção pelo pagamento/adimplemento – CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diversamente, o 

processo retomará seu curso – NCPC, art. 922, parágrafo único.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-09.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA MARIA DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010133-09.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSIVANIA MARIA DA 

ROCHA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. No 

que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, há 

prioridade no dinheiro a fim de possibilitar ao credor/exequente a 

efetivação/pagamento do seu crédito, o qual ocorre, inclusive, de maneira 

mais eficiente, célere e simples. A Corte Especial do STJ ao apreciar o 

Resp. 1.112.943/MA - Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010 -, 

aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC c/c a Resolução 

8/2008 - Presidência/STJ, ratificou a orientação no sentido de que, no 

regime da Lei n. 11.382/2006, não há mais necessidade do prévio 

esgotamento das diligências de localização de bens outros/quaisquer do 

devedor/executado como ato necessário antecedente a efetivar a 

penhora online, motivo pelo qual, conforme é facultado pelo art. 655, I c/c 

art. 655-A c/c art. 659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a 

requerimento do exequente e sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da 

minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando os valores 

informados indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde no 

escaninho de penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 
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financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 9 de abril de 2018 - 20:26:31. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 21/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a Lei nº. 10.648, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe 

sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 Considerando a Instalação do CEJUSC no Fórum da Comarca de 

Arenápolis em 20/04/2018 (Portaria n. 002/2018-NUPEMEC-PRES).

 R E S O L V E:

Art. 1º- Designar o Servidor Ricardo Moura Ricas – Analista Judiciário PTJ 

deste Juízo, matricula 21178, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, do 

Fórum da Comarca de Arenápolis, a partir da data da publicação desta.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Arenapolis-MT, 20 de abril de 2018

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42963 Nr: 1113-74.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pela Autarquia demandada, 

ora Recorrente, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos com o fito de INTIMAR a 

demandante/Recorrida, na pessoa de seu causídico, devidamente 

constituído, para, querendo, no prazo legal, contrarrazoar o apelo aviado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54993 Nr: 2643-11.2016.811.0026

 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): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos, Reinaldo Alexandre da Silva, José Aparecido 

dos Santos, Marli Becker Santos, Eliane Dias Pacheco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Salvi - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRASIL S.A., em face de BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS 

LTDA, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos 

expostos na peça inicial.

A inicial foi recebida a pág. 73, determinando a citação do executado a fim 

de realizar o pagamento, sob pena de penhora.

O exequente juntou termo de acordo (págs. 89/95), pugnando pela 

suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as págs. 89/95, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, 78 (setenta e oito) meses após a assinatura do termo, em data 

provável de 01/09/2024, determinando-se a baixa do relatório estatístico e 

a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54992 Nr: 2642-26.2016.811.0026

 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): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos, Reinaldo Alexandre da Silva, Eliane Dias 

Pacheco da Silva, Ana kainara Turra Chavarelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Salvi - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRASIL S.A., em face de BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS 

LTDA, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos 

expostos na peça inicial.

A inicial foi recebida a pág. 45, determinando a citação do executado a fim 

de realizar o pagamento, sob pena de penhora.

O exequente juntou termo de acordo (págs. 64/70), pugnando pela 

suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as págs. 64/70, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, 78 (setenta e oito) meses após a assinatura do termo, em data 

provável de 01/09/2024, determinando-se a baixa do relatório estatístico e 

a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 3044-10.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos, José Aparecido dos Santos, Marli Becker 

Santos, Leandro Vagner dos Dorileo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Salvi - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRASIL S.A., em face de BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS 

LTDA, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos 

expostos na peça inicial.

A inicial foi recebida a pág. 42, determinando a citação do executado a fim 

de realizar o pagamento, sob pena de penhora.

O exequente juntou termo de acordo (págs. 60/66), pugnando pela 

suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 
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firmado entre as partes, juntado as págs. 60/66, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, 78 (setenta e oito) meses após a assinatura do termo, em data 

provável de 01/09/2024, determinando-se a baixa do relatório estatístico e 

a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55615 Nr: 3047-62.2016.811.0026

 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): Otávio de Lira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, em face de OTAVIO DE LIRA VIEIRA, 

todos qualificados nos autos.

Entrementes, as partes apresentaram termo de acordo, almejando sua 

homologação e extinção do feito – ref. 38.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

NCPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65022 Nr: 86-80.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Guedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Vando Rodrigues da Costa, Vitor 

Urbano da Costa, Vanessa Urbano da Costa, Andressa Urbano da Costa, 

Maria dos Anjos Rodrigues Sena, Jucineide Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE VANDO RODRIGUES DA 

COSTA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: A parte autora adquiriu um imóvel há 15 anos, porém, 

sem assinar contrato de compra e venda e/ou transferir o imóvel para seu 

nome. Por este motivo, o imóvel permaneceu no nome do antigo dono, que 

faleceu em 2003, e o bem entrou no inventário do referido. Sem mais 

meios para arguir sua propriedade, o autor ingressou com a presente 

ação de usucapião.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: INTIMANDO INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. Lote Urbano nº 07, Quadra 

049, situado na Av. Dom Pedro I, n. 515E, Bairro Bela Vista, Arenápolis/MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I. DEFIRO o benefício processual da 

gratuidade da justiça à parte autora, considerada a documentação que 

instrui a inicial, notadamente, o fato de ser assistida pela Defensoria 

Pública.II. Por ora, DISPENSO a realização de audiência de conciliação, em 

virtude da necessidade de citação editalícia dos possíveis interessados 

ausentes. Contudo, isso não impede que ao longo do trâmite processual, 

havendo possibilidade de conciliação, seja designada audiência de forma 

pontual.III. CUMPRA a Secretaria as seguintes providências:a)CITEM-SE os 

réus para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 20 (vinte) dias 

úteis a contar da primeira publicação (art. 257, III, e 259, I, ambos do CPC), 

observando que os ausentes, incertos e desconhecidos, deverão ser 

citados por edital.b)CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes (CPC, art. 

246, § 3º), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, integrarem 

a relação processual.c)CITEM-SE, por edital, com o prazo de 20 dias úteis, 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos (arts. 257, III, e 259, 

I, ambos do CPC).d)OFICIEM-SE aos representantes judiciais da União, do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Arenápolis/MT, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de juntada aos autos do 

aviso de recebimento, manifestem interesse na causa, a qual envolve o 

imóvel urbano residencial no Lote Urbano nº 07, Quadra 049, situado na 

Av. Dom Pedro I, n. 515E, Bairro Bela Vista, Arenápolis/MT.e)ABRA-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público, por se tratar de matéria de 

interesse social (art. 178, I, do CPC).f)Devidamente cumpridos os itens 

supra e juntadas todas as informações, tornem os autos conclusos para 

providências necessárias.As 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, Dayanne Dantas 

Rodrigues, digitei.

Arenápolis, 04 de abril de 2018

Marcello Andrade SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art . 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66306 Nr: 709-47.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, 1ª Vara Cível e Criminal de 

São José do Rio Claro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CASTELO BRANCO 

CAMARGO PEREIRA - OAB:

 Vistos.

I - DESIGNO a data de 26 (VINTE E SEIS) DE JUNHO DE 2018, ÀS 

15H20MIN para a realização da inquirição da testemunha arrolada pela 

defesa EDUARDO VIANELO DAMASCENO.

II - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite-se/Intime-se da testemunha EDUARDO VIANELO 

DAMASCENO, para que seja inquirida na solenidade processual 

designada.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Ciência ao Ministério Público.

d) Intime-se, via DJE, o patrono constituído pelo acusado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55923 Nr: 3263-23.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Alessandra Azevedo Pitaluga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Amaral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes por meio de seus patronos constituídos para ciência de 
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audiência REDESIGNADA para o dia 24 de Julho de 2018, às 09h45min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2744 Nr: 201-68.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Opolski de Peças e Acessórios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rodrigues de Souza, Vilmar Opolski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIAL OPOLSKI DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS LTDA., CNPJ: 26772475000190, Inscrição Estadual: 

13.125.608-4. 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 EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente demanda proposta pelo Comercial Opolski de Peças e 

Acessórios Ltda. em face do Edson Rodrigues de Souza com fundamento 

no artigo 485, inciso III, §1º do Novo Código de Processo Civil.Custas 

judiciais pelo exequente.Deixo de condenar em honorários, ante a 

ausência de embargos/manifestação nos autos.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com baixa, anotando-se o débito 

concernente às custas processuais junto ao Cartório Distribuidor, por se 

tratar de valor inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 352 

da CNGC/MT.Publique-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, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 20 de abril de 2018

Marcello Andrade SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art . 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44076 Nr: 85-37.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Victor Biffi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN VICTOR BIFFI, Cpf: 02953996192, 

Rg: 20564287, Filiação: Jocineete Madeiros Biffi e Marcos Antonio Biffi, 

data de nascimento: 28/11/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), engenheiro agronomo, Telefone 65-9972-6287. 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: III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com forte no art. 61, do 

Código de Processo Penal, c/c o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALLAN VICTOR BIFFI, vulgo 

“BIFFI”, ante a prescrição da pretensão punitiva em projeção.Saem os 

presentes intimados.Certificado o trânsito em julgado, OFICIEM-SE os 

Institutos de Identificação Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para 

as anotações pertinentes.INTIME-SE o acusado para que, NO PRAZO DE 

05 DIAS, indique os dados de sua conta bancária para liberação de 

valores, referente a fiança recolhida nos autos. Acaso não seja localizado 

no endereço indicado nos autos, INTIME-SE por edital.Com a expedição de 

alvará, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa.Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo. 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, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 20 de abril de 2018

Marcello Andrade SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art . 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55578 Nr: 3014-72.2016.811.0026

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Koaski da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, por tudo que dos autos constam, EXTINGO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, “a”, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de 

custas, eis que isentos por força legal, contudo, na forma prevista no art. 

85, §8°, do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida ao pagamento 

do valor R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários 

advocatícios.DETERMINO a impressão dos documentos às págs. 54/90, 

que deverão ser entregues a parte autora, com devido termo de 

recebimento, devendo ser certificado nos autos.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM os autos com as baixas e anotações de estilo.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 07/2018-DF - TORNAR PÚBLICO A RELAÇÃO definitiva dos 

candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, bem como, a data e 

local da realização da prova.

* O Edital n° 07/2018-DFcompleto, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº. 08/2018-DF - TORNAR PÚBLICA a RELAÇÃO definitiva dos 

candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, em conformidade ao 

Edital nº. 16/2017-DF e Edital nº. 03/2018-DF, bem como definir data, 

horário e local da realização da aplicação do teste seletivo.

* O Edital n° 08/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº. 09/2018-DF - TORNAR PÚBLICA a relação definitiva dos 

candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, em conformidade ao 

Edital nº. 06/2018-DF, bem como definir data, horário e local da realização 

da aplicação do teste seletivo.

* O Edital 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

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55238 Nr: 1762-13.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, A JUSTIÇA 

PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE GORRES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR JOSE GORRES DE SOUZA, 

Filiação: Joana Gorrez de Souza e Manoel Porfírio de Souza, brasileiro(a), 

natural de Navirai-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO ofereu denúncia em desfavor de ODAIR JOSÉ GORRES DE 

SOUZA. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, em 07 de 

setembro de 2014, por volta das 03:40 horas, no Parque de Exposições 

Jardim Planalto, neste município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado 

ODAIR JOSÉ GORRES DE SOUZA desacatou funcionários públicos no 

exercício da função e apresentou-se publicamente em estado de 

embriaguez, causando escândalo e pondo em perigo a segurança própria 

ou alheia. Na portaria do evento denominado "9º exponã" o denunciado 

recusou-se a ser revistado e tentou adentrar no evento portando uma 

garrafa de whisky, dizendo que se alguem "triscasse" nele ele iria quebrar 

a garrafa de whisky em sua cabeça. Diante de tal situação policiais 

militares foram acionados, e durante a abordagem o denunciado 

desacatou os policiais.

Despacho: Cite-se o réu por edital, no prazo legal, depois de decorrido o 

prazo, certifique-se e dê-se vista ao MPMT, para que requeira o que lhe 

for de direito, no prazo de 10(dez) dias.

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, RAYURI VICENTE DOS 

SANTOS, digitei.

Aripuanã, 13 de outubro de 2016

Laura Azevedo dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51135 Nr: 1898-78.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

FORTALEZA ME, ANTONIO JUAREZ TATSCH, AMAZONILDO PEREIRA 

DOS SANTOS, JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAZONILDO PEREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 84080850182, Filiação: Raimundo Rodrigues dos Santos e Valeria 

Pereira de Souza, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 85018716304, Rg: 1.716.939, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, vem oferecer DENÚNCIA em face de AMAZONILDO PEREIRA 

DOS SANTOS E JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS pela prática dos fatos 

a seguir delineados: FATOS: Consta dos documentos que instruem a 

presente ação penal, advindos do trabalho fiscalizatório realizado, no dia 

20 de agosto de 2012, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que a pessoa jurídica INDUSTRIA 

E COMERCIO DE MADEIRAS FORTALEZA LTDA-ME, agindo em co- autoria 

com seus proprietários acima citados e com o gerente responsável 

ANTONIO JOAREZ TATSCH, caracterizada pela unidade de desígnios e 

atuação conjunta visando ao objetivo comum, vendeu 75,840m³ de 

madeira , sem licença válida outorgada pela autoridade competente, 

segundo foi apurado pelo diligente trabalho fiscalizatório realizado pelo 

IBAMA nesta Comarca, cuja conduta se subsumiu ao crime contra a flora 

expresso no Artigo 46 da Lei nº. 9.605/98.

Despacho: Defiro o pedido fl.114, determinando a remessa dos autos ao 

juízo comum com a citação por edital de AMAZONILDO PEREIRA DOS e 

JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS. Após, vista ao MPMT para que 

requeira o que lhe for de direito e se manifeste acerca das informações 

prestadas pela AGU.

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, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 17 de outubro de 2016

Laura Azevedo dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2294 Nr: 1-52.1994.811.0088

 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: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY VAZ LAUX, RODOSINAL 

SINALIZAÇÃO RODOV. IND. E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE TOLEDO RIBEIRO 

JUNIOR - OAB:2266-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODOSINAL SINALIZAÇÃO RODOV. IND. 

E COMERCIO LTDA, CNPJ: 33008269000173. 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: Isso posto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO para condenar 

os réus a restituição dos valores consignados como empenhos pagos 

referente ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Aripuanã e 

RODOSINAL - Sinalização Rodoviária, Indústria e Comércio Ltda e anulo o 

empenho lançado em restos a pagar, ainda, não pagos a RODOSINAL - 

Sinalização Rodoviária, Indústria e Comércio Ltda, devendo sua liquidação 

ser feita nos termos do art. 475 do CPC, cujo valor deve ser o condizente 

à época dos fatos, sendo que o termo inicial da incidência da correção 

monetária pelo IGPM-FGV se identifica com o momento da fixação do 

quantum indenizatório, ou seja, a partir da prolação da sentença - Súmula 

n.º 362 do C. STJ, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do evento danoso, conforme Súmula n.º 54 do C. STJ. Resolvo o 

mérito do processo, com fundamento no artigo 269, inciso I do Código de 

Processo Civil.Pela sucumbência, condeno os réus, ainda, ao pagamento 

de custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, aguarde-se o prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento voluntário da sentença e, caso não haja o 

pagamento da obrigação estampada no título judicial pelo vencido neste 

prazo, certifique e arquive-se com as cautelas legais.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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 19 de abril de 2018

Analice Kohler de AlmeidaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22702 Nr: 2-98.1992.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BENEDITO FELIPE DE OLIVEIRA, BENTA ESPÍRITO 

SANTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE DO ARIPUANÃ AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357, SELMA PINTO DE 

ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO FELIPE DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido BENTA 

ESPÍRITO SANTO DE OLIVEIRA, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido NORTE DO ARIPUANÃ AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 

51219137000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.Custas pela parte 

autora, devendo a Secretaria observar os ditames da CNGC no caso de 

não recolhimento. Deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em vista a 

não citação da parte requerida. Não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por 

edital.Diligências necessárias.

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 EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 19 de abril de 2018

Analice Kohler de AlmeidaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36175 Nr: 911-47.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MOTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RIO MOTOS LTDA-ME, CNPJ: 

03762252000151. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos em correição.Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Estadual com fundamento na certidão de dívida ativa em 

anexo, sendo ambas as partes qualificadas nos autos.No decorrer do 

procedimento a parte executada pagou o débito, conforme noticia a 

petição retro pela exequente, oportunidade em que pugnou pela extinção 

do feito, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, DECLARO EXTINTA a presente execução, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, 

devendo ser, de imediato, se houver, levantada eventual 

penhora/arresto.Isento as partes de custas judiciais conforme determina o 

artigo 26 da Lei n° 6.830/80, arcando cada uma com os honorários de 

seus advogados.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o feito com 

as 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, Laura Azevedo dos 

Santos, digitei.

Aripuanã, 16 de fevereiro de 2017

Vanderlei Lizi de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 1301-46.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES RUBERT JACOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos etc.

Intime-se a advogada via Diário Oficial.

Após, cumpridas as demais determinações da sentença de fls. 82, 

arquive-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66687 Nr: 2148-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70148 Nr: 895-42.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Certifico que neste ato impulsiono os autos a expedição de materia 

impresa a fim de intimar a Advogada de Defesa da decisão de ref. 04

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70148 Nr: 895-42.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Vistos etc.

Trata-se de Guia de Execução Penal Definitiva, expedida em razão da 

condenação de MARIA MADALENA MARQUES DA SILVA à pena de 05 

(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, 

a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO, DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente, registro que deixo de viabilizar a realização de audiência 

admonitória, para fixação das condições, referentes ao cumprimento da 

pena no regime semiaberto, eis que tais regras serão apresentadas à 

mencionada apenada, por meio de oficial de justiça, mediante aceite e, via 

de consequência, assinatura em termo de compromisso.
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Pois bem.

In casu, verifico que MARIA MADALENA MARQUES DA SILVA foi 

condenada à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 

(seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Assim sendo, FIXO as regras do regime de pena SEMIABERTO, a serem 

cumpridas pela mencionada reeducanda, perante este Juízo da Execução 

Penal desta Comarca de Brasnorte – MT, no referido período, eis que 

consoante se extrai da aludida guia de execução penal a referida 

condenada ainda não iniciou o cumprimento da sua pena (fl. 03):

 a) Comprovar em 90 (noventa) dias ocupação lícita, trazendo prova aos 

autos;

 b) Não se ausentar desta Comarca de Brasnorte-MT, por mais de 15 

(quinze) dias, sem comunicação prévia a este Juízo;

 c) Não ingerir bebidas alcoólicas ou frequentar bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;

d) Recolher-se de segunda a sexta-feira às 19h em sua residência, 

devendo sair para o trabalho às 06h do dia seguinte; aos sábados deverá 

se recolher às 18h; já aos domingos e feriados deverá permanecer todo o 

tempo recolhida, sob pena de regressão do regime e;

e) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender.

Registro que a condenada deverá ser indagada pessoalmente, pelo oficial 

de justiça, se aceita as condições impostas por este Juízo, o que deverá 

ser certificado.

 Ressalto ainda que a reeducanda deverá ser advertida de que o 

cometimento de crime ou de contravenção, durante o período de 

cumprimento da pena, bem como a inobservância das condições impostas 

acima, importará em regressão de regime.

 Intime-se a defesa, qual seja, Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, OAB/MT 

21.998-O.

Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial, a fim de auxiliar este 

Juízo no cumprimento desta decisão.

Mantenham-se os autos em Secretaria para as devidas anotações.

Após, o cumprimento da pena em questão e transcorrido o referido 

período de execução penal, o que deverá ser certificado ou se houver 

descumprimento de algumas das regras impostas, voltem-me os autos 

conclusos.

Sirva a presente como mandado de intimação, ofício e termo de 

compromisso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 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: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do relatório/laudo retro juntado, intime-se a requerente para que 

peça o que lhe for de direito, ratificando ou retificando os pedidos de tutela 

de urgência anteriormente realizados, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51957 Nr: 388-57.2013.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da comarca de Rio Brilhante-MS, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (BANCO FIANASA BMC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO DIAS DE 

CARVALHO - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita, para 

manifestação em 05 (cinco) dias. "Código: 51957 Espécie: Carta Precatória 

Mandado nº 3378 CERTIDÂO Eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, em 

cumprimento ao Mandado de Avaliação de ordem do MM. Juiz de Direito da 

Vara Única Cível e Criminal da Comarca de Brasnorte/MT, CERTIFICO que o 

autor recolheu incorretamente o valor de condução referente a uma 

diligencia urbana que não condiz ao valor referente ao local de 

cumprimento do presente mandado que é a Fazenda Santa Lourdes do 

Parecis, objeto da avaliação determinada está localizada próxima a 

Comunidade Mundo Novo, há aproximadamente 65 km desta urbe, na Zona 

Rural. Isto posto SOLICITO que seja feita a complementação do valor das 

custas de condução em R$ 327,48 (Trezentos e vinte e sete reais e 

quarenta e oito centavos) de acordo com a Portaria nº 

39/2017/DF-Brasnorte de 18/12/2017 que estipula os valores cobrados 

por quilômetro rodado, através de guia a ser emitida no endereço 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao na internet. 

Aguardo o pagamento da complementação para dar efetivo cumprimento a 

ordem, nos termos do que determina a CNGC/MT, até o dia 25/4/2018 

quando expira o prazo para cumprimento, e será feita a devolução do 

mandado. Nada mais a certificar, assino e dou fé. Brasnorte-MT, 13 de 

abril de 2018. Mauro Pinheiro Candido Oficial de Justiça Mat. 25655"

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-93.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA BARROCO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000063-93.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 20.886,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NIVIA BARROCO DA SILVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Visto, etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, proposta por NIVIA BARROSO DA SILVEIRA em face da TIM 

CELULAR S/A. Alega a requerente que, ao observar recentes extratos, 

verificou que a requerida realizou cobrança em sua conta, nos dias 16/01 

e 15/02, referente a duas contas telefônicas: (62) 98138 5487 e (62) 

98128 5467. Afirma que jamais utilizou os referidos números. Esclareceu 

que entrou em contato com a demandada, todavia, todas as tentativas 

para solucionar o problema restaram infrutíferas. Assim, pleiteou liminar 

para que sejam canceladas as cobranças indevidas referentes aos 

mencionados números telefônicos. A liminar foi indeferida, em razão da 

ausência do requisito periculum in mora, necessitando maior dilação 

probatória (id 9460806). Designada audiência de conciliação, a parte 

requerente peticionou no sentido de adiar a audiência em razão da 

impossibilidade de comparecimento na solenidade, juntando documentos 

comprobatórios do alegado (id 10130813). Realizada a audiência, 

constou-se no termo a ausência da parte requerente, mencionando a 

conciliadora, que houve pedido de adiamento da solenidade (id 10250575). 

A parte requerida juntou a contestação alegando em sede preliminar a 

prescrição ante o transcurso de 03 (três) anos entre a data do evento 

danoso e o protocolo da ação (id 10243974). É a síntese. DECIDO. Tendo 

em vista a contestação juntada pela parte requerida, intime a demandante 

para impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 

11 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-86.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JONECI PORTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRISHOP COMERCIO DE REFRIGERACAO - EIRELI - ME (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000003-86.2018.8.11.0110; Valor causa: R$ 10.922,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JONECI 

PORTO MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: REFRISHOP COMERCIO DE 

REFRIGERACAO - EIRELI - ME Vistos, etc. Sem Resolução de 

Mérito->Extinção->Abandono da causa Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

Reclamação proposta por JONECI PORTO MARTINS em face de 

REFRISHOP COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO – EIRELI – ME. Constata-se do 

termo de audiência (Id. 11923201) realizada em 22/02/2018, que a parte 

demandada não havia sido citada em razão do retorno do AR informando 

mudança de endereço (Id. 11834877), sendo aberto prazo de 10 (dez) 

dias para a demandante informar o novo endereço da reclamada e 

redesignada a audiência de conciliação. Realizada nova audiência de 

conciliação (Id. 12378077) em 22/03/2018, constatou-se que a reclamante 

ainda não havia informado o novo endereço da reclamada, razão pela qual 

pugnou novamente pelo prazo de 10 (dez) dias para apresentar tal 

informação. Destaco a inércia da demandante que, até o momento, não 

promoveu as diligências que lhe cabiam em prazo superior a 30 (trinta) 

dias. Pois bem. Sabe-se que nos Juizados Especiais prescinde de 

intimação pessoal das partes para a extinção dos feitos, caso ocorra 

algumas das situações elencadas no art.485 do CPC, senão vejamos: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Destaquei Assim, tendo por base o diálogo 

das fontes, à luz do que preconiza o Código de Processo Civil, afere-se 

que houve o abandono da causa, conforme art. 485, III, do diploma legal 

supracitado. Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

INCONFORMISMO RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE 

DE REFORMA DO JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU 

PELA EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER 

PLEITEADO A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA 

DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS 

AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR MAIS 

DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. 

Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal 

resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de José 

Renato Marche, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento 

nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI: 000001668199681600670 PR 

0000016-68.1996.8.16.0067/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo, Data de Julgamento: 05/05/2017, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 08/05/2017) Dessa forma, cabível a extinção do feito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 51, 

§1° c/c 485, III do CPC. Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 

da Lei n° 9099/95. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 18 de abril de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-72.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JANET APARECIDA FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000045-72.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JANET APARECIDA FRANCO DE MIRANDA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Sentença->Com 

resolução de mérito->Homologação de Acordo Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO. As partes acima 

referidas celebraram acordo extrajudicial, sendo que o direito em 

discussão é disponível, não havendo vícios aparentes. Nesse diapasão, 

possível a homologação, a fim de que o processo seja extinto. 

HOMOLOGO para que operem seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

extinção do processo com julgamento de mérito, formulado pelas partes, 

em face da transação firmada conforme movimentação 10131037 

protocolada pelo próprio requerido. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, 

arquive-se na forma da Lei dando-se as devidas baixas. P. R. I. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 18 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-25.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SARA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000074-25.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SARA RIBEIRO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto, etc. Apesar de a parte autora ter 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide quando da apresentação de 

impugnação à contestação (Id. 10454270), constata-se que a requerida 

em sua contestação apresentou pedido de produção de provas e 

depoimento pessoal da demandante (Id. 10244108). Intimem-se as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem se pretendem produzir 

provas em audiência de instrução, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95. 

Campinápolis – MT, 18 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-17.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000081-17.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 549,07; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDNEI ALVES DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Sem prejuízo da análise das preliminares e prejudiciais de 

mérito na sentença,intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem se pretendem produzir provas em audiência de 

instrução, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95. Campinápolis – MT, 18 de 

abril de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000032-39.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VITOR RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA MAUAD OAB - MG119378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JUSTINO DE SOUZA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000032-39.2018.8.11.0110; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEONARDO VITOR RODRIGUES DE PADUA Parte 

Ré: REQUERIDO: MARCELO JUSTINO DE SOUZA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Sem Resolução de Mérito->Extinção Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela e Indenização por Danos Morais, ajuizada por LEONARDO VITOR 

RODRIGUES DE PADUA em face de MARCELO JUSTINO DE SOUZA e 

ESTADO DE MATO GROSSO. Narra o autor que foi proprietário do veículo 

FIA UNO MILLE FIRE, 2001/2002, Placa: AAW-6228/MT, Preto, RENAVAM: 

767718186 até a data de 30/03/2015, mantendo-o regular junto ao 

DETRAN/MT. Afirma que vendeu o veículo ao 1º requerido em 30/03/2015, 

tendo assinado recibo para que o comprador realizasse a transferência 

do bem para seu nome no prazo de 30 dias. Aduz que, após 03 (três) 

anos da transação de compra e venda, o veículo ainda não foi 

devidamente transferido junto ao DETRAN/MT. Tendo tomado ciência do 

descumprimento somente agora, afirma que procurou a Agência Municipal 

de Transporte e Trânsito para resolver a situação, no entanto, não obteve 

êxito. Informa que o veículo possui longa lista de débitos e multas que 

estão lhe causando enorme constrangimento. Pugna pela concessão de 

tutela antecipada inaudita altera pars para determinar ao 1º requerido a 

transferência do veículo, bem como demais encargos, para seu nome ou 

ainda que o 2º requerido proceda com a pretendida transferência. Ainda, 

para após concessão da liminar, determine a expedição de ofícios ao 2º 

requerido e à Agência Municipal de Transporte e Trânsito para que 

cessem as informações de existência de débito em nome do autor relativo 

ao veículo em questão. Pleiteia ainda a condenação do 1º requerido ao 

pagamento de R$10.000,00(dez mil reais) em favor do autor, a título de 

danos morais. Pois bem. A demanda foi proposta no Juizado Especial Cível 

da Comarca de Campinápolis. Ocorre que a previsão do Enunciado da 

FAZENDA PÚBLICA nº 09 do FONAJE é de que: “Nas comarcas onde não 

houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos 

instalados, as ações serão proposta perante as Varas comuns que detêm 

competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou 

perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o 

procedimento previsto na Lei 12.153/09”. O que torna necessária a 

extinção do feito nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95. DISPOSITIVO 

Deste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 09 do FONAJE – 

Fazenda Pública. Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 

n° 9099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença publicada no PJE. Campinápolis – MT, 11 de abril 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-39.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PINHEIRO SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000086-39.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 30.095,47; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MISAEL LUIZ INACIO Parte Ré: 

REQUERIDO: MARIA JOSE PINHEIRO SOUZA Visto, etc. Apesar de a parte 

autora ter pugnado pelo julgamento antecipado da lide quando da 

apresentação de impugnação à contestação (Id. 12477651), constata-se 

que a requerida em sua contestação apresentou pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento (Id. 12405936). Intimem-se as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem se pretendem produzir 

provas em audiência de instrução, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95. 

Campinápolis – MT, 18 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-77.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000077-77.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GERSON RIBEIRO GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Desistência Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Da breve 

análise dos autos, verifica-se que o demandante não compareceu à 

audiência de conciliação (Id. 11930890), razão pela qual a empresa 

reclamada requereu a extinção do feito e apresentou contestação (Id. 

11952611). Fora juntado aos autos, petição da parte autora pugnando pela 

extinção do feito (Id. 11968758). Pois bem. Sabe-se que nos Juizados 

Especiais o não comparecimento do autor em qualquer das audiências do 

processo enseja a extinção deste, conforme previsão do art. 51 da Lei 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; (...) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. § 2º No caso do inciso I 

deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a 

parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. As 

discussões sobre o tema foram pacificadas pelo Enunciado nº 20 do 

FONAJE, “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Depreende-se 

dos autos que o autor não compareceu à audiência de conciliação (Id. 

11930890). Tratando-se de advogado constituído, não há de se falar em 

necessidade de intimação pessoal do autor para comparecimento em 

audiência. DISPOSITIVO Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO 

sem resolução do mérito nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95. Condeno 

o autor ao pagamento das custas, conforme previsão do Enunciado nº 28 

do FONAJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Campinápolis – MT, 18 de abril de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-46.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOCISLEY GONCALVES RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGDA ALMEIDA LEITE OAB - GO14384 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000092-46.2017.8.11.0110; Valor causa: R$ 22.349,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOCISLEY GONCALVES RICARDO Parte Ré: REQUERIDO: 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS Vistos. 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem se 

pretendem produzir provas em audiência de instrução, nos termos do art. 

33, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 18 de abril 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13631 Nr: 699-62.2006.811.0110

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO, ZEFANIAS 

PEREIRA DE DEUS, BERTIER FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH SEBBA FERREIRA 

MARTINS DE ARAÚJO - OAB:/GO 35.106, DILERMANDO VILELA 

GARCIA FILHO - OAB:4.275-MT, HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, LILIAN 

SOARES DE DEUS - OAB:33349

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a determinação da Segunda Câmara Criminal/TJMT, 

requisitando o encaminhamento dos presentes autos, proceda-se com a 

remessa, IMPRETERIVELMENTE, NO PRAZO ESTABELECIDO.

 Certifique-se a gestora da Vara Única, se houve o decurso do prazo para 

apresentação das razões recursais, conforme determinação de fls. 961.

Caso não tenha ocorrido a intimação, intime-se imediatamente.

Sem prejuízo das determinações acima extraiam-se cópias das fls. 913 e 

seguintes dos presentes autos, e encaminhem-se a Diretoria do Foro, 

intimando a gestora judicial para que no prazo de 03 (três) dias justifique a 

demora na expedição do mandado referido às fls. 961.

Cumpra-se, imediatamente.

De Nova Xavantina/MT para Campinápolis – MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37602 Nr: 171-42.2017.811.0110

 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: DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE/PARANATINGA - 

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMAR DE LIMA CARBONE - 

OAB:387395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002

 INTIMAR PARTES DA DECISÃO : Ante todo o exposto, EM RELAÇÃO AO 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE, reconheço a 

ilegitimidade da parte autora e, por conseguinte, julgo extinto o processo; 

nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários serão apreciados no final do processo.

 Declaro o processo saneado, o qual permanecerá em trâmite em 

RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando a pertinência, sob 

pena de indeferimento; ou manifestem sobre o julgamento antecipado da 

lide.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37602 Nr: 171-42.2017.811.0110

 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: DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE/PARANATINGA - 

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMAR DE LIMA CARBONE - 

OAB:387395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002

 (...) DISPOSITIVO Ante todo o exposto, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE 

SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE, reconheço a ilegitimidade 

da parte autora e, por conseguinte, julgo extinto o processo; nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas e honorários serão 

apreciados no final do processo. Declaro o processo saneado, o qual 

permanecerá em trâmite em RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando a 

pertinência, sob pena de indeferimento; ou manifestem sobre o julgamento 

antecipado da lide. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85967 Nr: 570-69.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Giachini Neto, VILMAR GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT - 

14258-A

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução propostos por EUGENIO GIACHINI NETO 

e outros em face de BANCO DO BRASIL.

Durante o transcurso processual, as partes firmaram acordo nos autos de 

execução de título extrajudicial sob n. 507-78.2014.811.0101 (código 

83212) bem como neste feito, conforme documento juntado neste ato, eis 

que erroneamente foi anexado nos autos principais, requerendo a 

homologação e extinção do feito.

É, em síntese, o Relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de extinção do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

 (...) O inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a 

decisão homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não 

há aqui verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 

2015: p. 732).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação efetuada entre as 

partes.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

487, III, alínea “b”, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme pactuado.

P.R. I.

Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com as 
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cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 746-87.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PASCHOAL BASTIAN, MARIZA MARTA 

MARINA BASTIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reiners Gonçalves - 

OAB:MT 13013, Rafaela Reiners Gonçalves Borges - OAB:MT 

146875, Thiago Oliveira Morial - OAB:MT 21604/O

 Ante o exposto, sem mais delongas, REJEITO a exceção de 

pré-executividade (fls. 69/82) determinando o prosseguimento do 

feito.Quanto ao pedido de liminar da executada, resta prejudicado, na 

medida em que fora pautado na exceção de pré-executividade e esta, por 

sua vez, fora rejeitada.2. Intime-se a parte exequente para atualização do 

débito e requerer o lhe é de direito.3. Intime-se a executada da presente 

decisão.4. Diligências necessárias.Cláudia, 19 de abril de 2018.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84876 Nr: 23-29.2015.811.0101

 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): MUNICIPIO DE UNIÃO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

513,86 (quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença proferida nos autos. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 382,15 (trezentos e oitenta e 

dois reais e quinze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

131,71 (cento e trinta e um reais e setenta e um 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 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF/CNPJ 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 de Cláudia aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99771 Nr: 3207-22.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos. 1. Defiro a juntada requerida. 2. Reitere-se o ofício constante na 

referência 29, com prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser feito 

por mandado, assinalando que eventual descumprimento será tomado 

como desobediência pelo Sr. Gerente do Banco, com as providências 

criminais pertinentes. 3. Acerca do pedido de reapreciação da tutela 

antecipada, os autos permanecerão conclusos para análise. 4. No mais, 

aguarde-se a realização da perícia grafotécnica e a resposta do Banco 

Bradesco. 5. Saem os presentes intimados. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81281 Nr: 432-73.2013.811.0101

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADECIR ROBERTO BRUSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

condenando a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), à título de danos morais, com juros legais de mora de 1% 

ao mês a contar da data do protesto (30.08.2012) (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

segundo índice do INPC, confirmando a liminar concedida à fl. 42.Custas e 

honorários sucumbenciais pela parte requerida. Arbitro o montante de 

15% do valor atualizado da condenação, a título de honorários 

sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, 

face ao trabalho desenvolvido pelo causídico, o lugar da prestação, o zelo 

profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das 

demandas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 20 de abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80360 Nr: 683-28.2012.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 Autos n. 683-28.2012.811.0101 (Id. 80360)Exceção de 

incompetênciaExcipiente: SEMENTES SELEGRÃOS LTDAExcepto: 

MARCOS BIRKHANVistos.(...) . Desse modo, entendo que a regra da 

competência territorial a ser observada é a do juízo em que ocorreram os 

fatos que ensejaram a ação de perdas e danos, razão pela qual DEIXO DE 

ACOLHER A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA territorial para declarar este 

Juízo competente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 53, 

inciso IV, alínea “a” do CPC e dos entendimentos jurisprudenciais acima 

colacionados. Custas pela excipiente.Com o trânsito em julgado da 

presente decisão, translade-se cópia ao processo principal (código 

54277).Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 16 de abril 

de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80358 Nr: 681-58.2012.811.0101

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Custas pelo 

Impugnante.P.R.I.Após o trânsito em julgado desta decisão, extraiam-se 

cópias da sentença e acoste-se ao processo principal.Procedam-se as 

baixas e comunicações necessárias. Cláudia, 16 de abril de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80359 Nr: 682-43.2012.811.0101

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e determino o valor da causa dos 

autos principais em R$ 113.760,00 (cento e treze mil, setecentos e 

sessenta reais).Custas pelo Impugnado, devendo ser observado que é 

beneficiário da justiça gratuita. P.R.I.Após o trânsito em julgado desta 

decisão: a) extraia-se cópia desta decisão e junte-a aos autos principais: 

b) após, desapensem-se e arquivem-se com as cautelas de 

estilo.Procedam-se as baixas e comunicações necessárias. Cláudia, 16 de 

abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 1297-96.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA YOSHIDA GUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CRISTIANO CABRAL, ITAÚ UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:OAB/MT 

13154

 Autos n. 1297-96.2013 (Id. 82108) Ação declaratória de inexistência de 

débitos c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada 

Requerente: ANA MARIA YOSHIDA GUZZO Requeridos: MÁRCIO 

CRISTIANO CABRAL e ITAÚ BANCO S/A Vistos. 1. (...) 2. Fixo os 

seguintes pontos controvertidos, quanto à matéria fática: a) se débito é 

existente com relação à parte autora; b) se houve fraude quando da 

assinatura do contrato; c) se o protesto foi indevido; d) existência de dano 

moral. 3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 4. Para prova 

testemunhal, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 21 de agosto de 2018, às 14:00 horas. 4.1 Intimem-se as partes para 

comparecerem, uma vez que será colhido depoimento pessoal da parte 

autora e do Requerido Márcio (art. 385, § 1º, CPC/2015). 4.2 As partes 

deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, 

sob pena de PRECLUSÃO. (...) 6. Determino a prova pericial para 

realização de exame grafotécnico no suposto contrato firmado entre as 

partes, nos seguintes termos: (...) Cláudia, 20 de abril de 2018. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83733 Nr: 897-48.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 897-48.2014.811.0101 (Id. 83733)

Ação Previdenciária

Requerente: ENELI ALVES DOS SANTOS

Requerido: INSS

Vistos.

1. Quanto ao valor da perícia fixado às fls. 57-verso, faz-se necessária a 

sua retificação para o valor tabelado pela Justiça Federal na Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, assim fixo o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) a título de honorários periciais, forte no art. 25 c/c 28 e 

parágrafo único do art. 28, todos da mencionada resolução.

 Considerando que o sistema da Justiça Federal para liberação dos 

honorários encontra-se indisponível há vários dias, liberarei os honorários 

quando da prolação da sentença ou avocarei os autos para tanto, assim 

que for possível.

2. Liberado o valor, cientifique o perito nomeado.

 3. Declaro encerrada a instrução processual.

4. Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

5. Após, conclusos para sentença.

6. Às fls. 78, a autarquia informou que o benefício seria cessado em 

14.09.2017.

Com a inclusão do § 9º, do art. 60, da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 

13.457/2017, estabeleceu-se que nas decisões judicias deve haver prazo 

de validade para o benefício implantado e quando não há previsão a 

autarquia deve cessa-lo após o prazo de 120 dias contados da 

concessão ou reativação do auxílio-doença.

 A decisão liminar não estabeleceu prazo para o pagamento do benefício 

(fls. 19/20) e analisando o documento acostado à fl. 78, verifica-se que o 

requerido informou à parte autora a data em que cessaria o 

auxílio-doença.

Considerando a perícia realizada nos autos, necessário ainda se faz a 

prorrogação do benefício, por conta da doença da autora.

Diante disso, determino o restabelecimento do benefício n. 6186427823, 

com prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Oficie-se a autarquia para dar cumprimento à presente decisão no prazo 

de 05 (cinco) dias.

7. Diligências necessárias.

Cláudia, 20 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48420 Nr: 900-47.2007.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA FERREIRA VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2007/162 (Id. 48420)

Ação Previdenciária

Requerente: LUCINEIA FERREIRA VAL

Requerido: INSS

 Vistos.

1. Às fls. 114/120, a parte autora informou que o requerido cessou o 

benefício concedido em sede de liminar, razão pela qual pleiteou pela 

determinação de implantação imediata do auxílio, uma vez que ainda 

encontra-se debilitada para o labor.

Com a inclusão do § 9º, do art. 60, da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 

13.457/2017, estabeleceu-se que nas decisões judicias deve haver prazo 

de validade para o benefício implantado e quando não há previsão a 

autarquia deve cessa-lo após o prazo de 120 dias contados da 

concessão ou reativação do auxílio-doença.

 A decisão liminar não estabeleceu prazo para o pagamento do benefício 

(fls. 28/30) e analisando o documento acostado à fl. 116, verifica-se que o 

requerido informou à parte autora a data em que cessaria o 

auxílio-doença.

Ocorre que a autora ainda encontra-se doente, conforme atestado médico 

de fl. 118, datado de 26.06.2017, necessitando assim do benefício.

Diante disso, determino o restabelecimento do benefício n. 528.385.615-8, 

com prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Oficie-se a autarquia para dar cumprimento à presente decisão no prazo 

de 05 (cinco) dias.

2. Sem prejuízo do item anterior, intime-se a parte Requerida para 

apresentar alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias, eis que a parte 

autora foi devidamente intimada e quedou-se inerte.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 20 de abril de 2018.
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THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31065 Nr: 1568-40.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idevan Ormond Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Carvalho Fonseca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 Também com espeque no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, os pedidos contrapostos 

deduzidos pelo requerido.Outrossim, em relação ao pedido contraposto 

deduzido pelo requerente, com fulcro no art. 485 do CPC, EXTINGO A 

AÇÃO, SEM APRECIAR O MÉRITO, eis que tal pleito foi veiculado em 

desacordo com o ordenamento jurídico.CONDENO ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, o que faço na proporção de 50 % 

(cinquenta por cento) para cada.CONDENO ambas as partes ao 

pagamento de honorários de sucumbência, fixando-os no mínimo 

legal.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de praxe.P. R. .I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67950 Nr: 811-31.2015.811.0105

 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): Luzia Ponciano do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art.310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 02/07/2015 (fl. 19), onde o 

autor do fato aceitou a proposta feitapelo Ministério Público, realizando a 

transação penal.

Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em favor da 

decretação da extinção da punibilidade (fls. 27), visto o cumprimento da 

transação pactuada fl. 25/26.

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

 Luiza Ponciano do Nascimento, observando-se o disposto no artigo 84, 

parágrafo único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 09/2018/C.A.

O Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a lei Municipal n°. 641 de 06 de abril de 2010, que cria o 

Dia dos Evangélicos, institui o dia 29 de maio como feriado Municipal.

RESOLVE:

 Art. 1°- SUSPENDER o expediente do fórum Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, no dia 29 de maio de 2018, em comemoração ao Dia dos 

Evangélicos.

Art. 2°- PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 29 de maio de 2018 para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Ministério Público e à subseção da OAB.

 Cotriguaçu/MT, 20 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79969 Nr: 971-69.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPP, JSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em razão da natureza da 

causa e da assistência por parte do Ministério Público, DEFERE-SE o 

benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79970 Nr: 972-54.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS, APDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em razão da natureza da 

causa e da assistência por parte do Ministério Público, DEFERE-SE o 
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benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67293 Nr: 1265-29.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLONSIO VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 21/06/2018, às 

17h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da 

PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais 

arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.EXPEDIR 

PRECATÓRIA para CUIABÁ, isso para o interrogatório do acusado (para 

depois de 21/06/2018);3.Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA CIDADE).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67309 Nr: 1275-73.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 21/06/2018, às 

18h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o interrogatório do réu. 

IMPORTANTE PONTUAR QUE SERÁ CONSIDERADA COMO CONSTITUÍDA 

A DEFESA, CONSIDERANDO A PROCURAÇÃO JUNTADA. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67384 Nr: 1291-27.2015.811.0099

 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: ADRIANA CRISTINA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

LIMINAR pela falta do binômio ensejador da medida.IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS Observando o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 2018, às 

13h30min, na sala de audiências do Fórum desta Comarca.Por isso, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem 

como para comparecer à audiência de conciliação;2.CITAR o requerido, 

isto para que fique formalmente ciente do processo, para que compareça 

à audiência ACOMPANHADO de advogado, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), inicia-se o prazo para apresentação de 

resposta (inclusive contestação).Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de abril de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67311 Nr: 1277-43.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 21/06/2018, às 

09h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o interrogatório do réu. 

IMPORTANTE PONTUAR QUE SERÁ CONSIDERADA COMO CONSTITUÍDA 

A DEFESA, CONSIDERANDO A PROCURAÇÃO JUNTADA. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63893 Nr: 704-39.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREVALDO APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 21/06/2018, às 11h15min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas, vítima e 

também o interrogatório do réu.Por fim, à SECRETARIA para:1.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, mas por telefone, se nomeado e 

residente em outra Cidade). Ciência ao Ministério Público.Serve o presente 
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como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64395 Nr: 1082-92.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIN SCHIMOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 19/06/2018, às 09h00min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas, vítima e 

também o interrogatório do réu.Por fim, à SECRETARIA para:1.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, mas por telefone, se nomeado e 

residente em outra Cidade). Ciência ao Ministério Público.Serve o presente 

como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64052 Nr: 833-44.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MIRANDA GARLET, CLEIDIMAR 

MIRANDA GARLET, CLEIDE APARECIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Deve-se designar audiência para oferecimento e aceitação de suspensão 

condicional do processo quanto a Cleide e Cleiton.

Por isso, DESIGNA-SE audiência para o dia 22/05/2018, às 18h55min.

 Deve-se atentar para o seguinte: Cleide e Cleidimar já foram citados. 

Cleiton ainda não.

 Cleide já apresentou resposta, Cleidimar não.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. NOMEAR defensor para a apresentação de resposta à acusação por 

parte de Cleidimar;

2. Intimar os acusados Cleide e Cleiton à audiência para aceitação da 

proposta de suspensão condicional do processo, devendo ser informados 

sobre a necessidade de presença de advogado;

3. NO MESMO ATO, CITAR o acusado CLEITON, pessoalmente, nos termos 

do art. 396 do CPP, podendo responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias, iniciando-se o prazo a partir do primeiro dia útil após a data 

indicada para a aceitação da proposta de suspensão condicional do 

processo, caso não seja aceita ou, intimado, não compareça;

 4. Na citação, deverá o réu ser indagado se tem condições de constituir 

advogado nos autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo, 

sendo advertido de que, não apresentada a resposta no prazo legal, será 

nomeado defensor para apresentá-la;

5. Caso Cleiton não seja encontrado, a questão será resolvida em sede de 

audiência;

6. De agora já fica consignado que, em havendo recusa ou inércia do 

Defensor, deve a SECRETARIA nomear outro, a partir da lista ali existente 

e obedecendo, como sempre, à alternância;

7. INTIMAR a Defesa de Cleide.

Ciência ao Ministério Público.

Serve o presente como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 313-21.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Com a chegada da Precatória, inclusive com a oitiva feita, deve ser 

designada audiência para interrogatório.

Por isso, DESIGNA-SE audiência para o dia 23/05/2018, às 11h00min.

Assim:

1.INTIMAR a Defesa e o réu;

2.Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11879 Nr: 474-37.2010.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Movimento comunitário Rádio Nova 

FM-rep. Emerson, Eliésio Pedro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Vistos etc.

Diante da reunião dos feitos e da decisão proferida no feito principal 

(código 11659), aguarde-se a realização de penhora.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 18 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11893 Nr: 488-21.2010.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Movimento comunitário Rádio Nova 

FM-rep. Emerson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Carlos de Oliveira 

-Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da reunião dos feitos e da decisão proferida no feito principal 

(código 11659), aguarde-se a realização de penhora.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 18 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11659 Nr: 254-39.2010.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Movimento comunitário Rádio Nova 

FM-rep. Emerson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

OAB:1380475/MT Siap

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, o pedido da credora é de todo válido, devendo, 

consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, o próprio 

interesse da justiça em face ao caráter público do processo. Merece ser 

registrado que a penhora eletrônica via BACENJUD pode ser determinada 

independentemente do exaurimento das diligências no sentido de 

encontrar outros bens penhoráveis do executado.Com efeito, o disposto 
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no art. 185-A do Código Tributário Nacional deve ser interpretado 

sistematicamente com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 835, respeitando-se 

a ordem de preferência. Posto isto, DEFIRO o pedido de penhora on-line, 

que deverá recair sobre dinheiro nas contas da parte executada 

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO COMUNITÁRIO RÁDIO NOVA FM, pessoa 

jurídica, CNPJ n°. 02.399.862/0001-64, até o limite de R$ 15.134,44 (quinze 

mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Havendo 

bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em seguida, 

intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).Em sendo a constrição 

realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio.No caso de 

penhora negativa, proceda-se na forma requerida pela parte exequente às 

fls. 99, expedindo mandado de penhora e avaliação de bens. Conforme 

estabelece o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, 

mantenha-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação da 

penhora através do Sistema Bacen-jud.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 17 de abril de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11677 Nr: 272-60.2010.811.0034

 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: Darma Distribuidora de Medicamentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marciano da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Valdir Scherer - OAB:3.720

 Vistos etc. DEFIRO a penhora on line, e nesta oportunidade, anexando a 

esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que se 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.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 o 

termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado 

aos autos. Juntada aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, será 

desbloqueada a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do NCPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.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 o credor outros bens 

da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 17 de abril de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-04.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (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):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo nº 

1000110-04.2017.8.11.0034 VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença, movimento Id 11978443, intentado por MARIA 

JOSÉ BORGES em face de OI S.A. ambos devidamente qualificados nos 

autos. Intime-se a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 19 de abril de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-72.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000293-72.2017.8.11.0034; Valor causa: R$ 10.100,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, De início, RECEBO a emenda à inicial. Por 

corolário, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 20 de abril de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-91.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARSULEIA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DAVID CARNEIRO OAB - RJ106005 (ADVOGADO)

Thiago D'Abiner Fernandes OAB - MT0012049A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

8010096-91.2016.8.11.0034; Valor causa: R$ 18.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARSULEIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: IZETTLE DO BRASIL MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. Vistos etc. Nota-se que a parte requerida efetuou 

depósito do valor da condenação, espontaneamente. Assim, considerando 

o pagamento efetuado, com o valor depositado pela parte sucumbente, 

bem como a parte promovente já informou a conta de sua titularidade para 

transferência do valor, expeça-se de alvará, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011 – CGJ. Após, nada sendo requerido, ao arquivo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 

20 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-26.2017.8.11.0034
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO RODRIGUES FERREIRA (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000115-26.2017.8.11.0034; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLINHO RODRIGUES FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Nota-se que a parte 

requerida efetuou depósito do valor da condenação, espontaneamente. 

Assim, considerando o pagamento efetuado, com o valor depositado pela 

parte sucumbente, bem como a parte promovente já informou a conta de 

sua titularidade para transferência do valor, expeça-se de alvará, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011 – CGJ. Após, nada sendo 

requerido, ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 20 de abril de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-80.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000092-80.2017.8.11.0034; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NATALINA RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO ETC. Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por NATALINA RODRIGUES DE 

SOUZA em face de VIVO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Intime-se a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 20 de abril de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000343-98.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR ZANIN CAMACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000343-98.2017.8.11.0034; Valor causa: R$ 14.885,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: AUGUSTO CEZAR ZANIN CAMACHO VISTO ETC. 

Apreciando o requerimento juntado no movimento Id 11236200, devolva-se 

ao Juízo de origem. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Dom Aquino – MT, 20 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza 

de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-84.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO FERNANDO BATISTA SILVA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 DOM AQUINO Despacho Numero do Processo: 

1000137-84.2017.8.11.0034 VISTO, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com sentença 

proferida (ID n. 10721961). Tempestivamente foram interpostos recurso 

inominado (ID n. 11032290) pela parte autora, objetivando a majoração do 

quantum indenizatório, bem como embargos declaratórios com efeitos 

infringentes em razão de suposta omissão na sentença ID n. 10721961. 

Pois bem, antes do juízo de admissibilidade e apreciação dos recursos 

acima mencionados, a parte requerida efetuou depósito judicial no Banco 

do Brasil, conforme ofício (ID n. 11945293). Sem prejuízo às partes, tendo 

em vista que não houve trânsito em julgado da sentença, mas que é 

possível a homologação de acordo entre as parte a qualquer tempo, 

devido à situação em que se encontram os autos, intime-se a parte autora 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do depósito 

judicial realizado (ID n. 11945293), se aceita o valor depositado e desiste 

do recurso inominado ou se não aceita o valor depositado e pretende dar 

prosseguimento ao referido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Após, com ou sem manifestação da parte autora, voltem-me 

os autos conclusos para ulterior deliberação. Rayssa Duarte Marques 

Cabral Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, 

da lei 9.099/95 HOMOLOGO o despacho proferido pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000030-06.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Distribuído nos termos da Resolução n.º 004/2014/TP, artigo 1º, 

inciso I. CITE-SE o executado para que, querendo, em 30 (trinta) dias opor 

embargos. Se não houver embargos, requisite-se o pagamento por 

Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Dom Aquino/MT, 20 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito, em Substituição

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-53.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000001-53.2018.8.11.0034; Valor causa: R$ 116,61; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. VISTO ETC. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c indenização por danos morais. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o 

magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o 

impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos. Isto porque, a parte promovente junta como comprovante 

de residência, fatura de água em nome de pessoa estranha ao processo, 

sem, contudo, justificar tal deliberação. Imperioso, portanto, a emenda da 

inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência nesta Comarca, ou justificar, mediante a declaração 

necessária, a apresentação daquele em nome de terceira pessoa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 20 

de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-33.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000121-33.2017.8.11.0034; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADRIANA MARIA ALVES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO ETC. INTIMEM-SE as partes acerca do 

retorno dos autos a este Juizado Especial Cível. Após, decorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem manifestação, certifique-se, remetendo-se, em 

seguida, os autos AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 

20 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-08.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

8010108-08.2016.8.11.0034; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO AMARAL DE SOUZA, 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE DOM AQUINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTO ETC. INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos 

a este Juizado Especial Cível. Após, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

sem manifestação, certifique-se, remetendo-se, em seguida, os autos AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 20 de abril de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000068-52.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CLEMENTE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000068-52.2017.8.11.0034; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: HELENA CLEMENTE DOS SANTOS 

Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO ETC. Acerca dos 

documentos juntados, intime-se a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo manifestação, arquive-se os 

autos. Expeça-se o necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 20 de 

abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição 

legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75438 Nr: 1188-38.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CHARLES 

DA SILVA ARAÚJO, CLEVERSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75846 Nr: 82-07.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS AMAZONAS LTDA ME, JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41676 Nr: 1056-38.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idenio Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do IDENIO MACHADO, qualificado nos 

autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, todos do Código Penal, 

tendo em vista a ocorrência antecipada da prescrição retroativa.Ciência 

ao Ministério Público.Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33965 Nr: 82-69.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Santiago da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazonia Revendedora de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Em análise dos autos, verifica-se que a parte-autora mudou de endereço 

sem comunicar ao juízo, desta forma, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, entendo que abandonou a causa.

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, a 

extinção é medida que se impõe, senão vejamos a disposição do artigo 

485, inciso III, 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”.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29061 Nr: 543-12.2007.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos do Carmo Pereira, Nilson da Silva de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Moura - 

OAB:8.714 OAB/MT

 Designo audiência de instrução para a data de 24 de maio de 2018, às 

16h00min.CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os 

comandos da decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições 

e comunicações).Intime-se o acusado, o Defensor, o Ministério Público, 

bem como as testemunhas arroladas.Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107594 Nr: 1656-49.2017.811.0087

 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): LUZIA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) PIO CARLOS FREIRIA JUNIORe 

Cristiane Belinati Garcia Lopes, para dar andamento no feito no prazo de 

5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87297 Nr: 638-95.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani de Matos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso por meio da qual imputa à acusada a prática da conduta tipificada 

no artigo 147, “caput”, do Código Penal.

A pena máxima prevista para o delito disposto no art. 147 do Código Penal 

é inferior a um ano de detenção, com o prazo prescricional de 3 (três) 

anos.

Assim, considerando que a última causa interruptiva da prescrição 

(recebimento da denúncia) ocorreu na data de 20.05.2014, a prescrição 

do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, operou-se em 

20.05.2017.

Portanto, há óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal 

consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao artigo 

147 do Código Penal.

Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, VI, do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

referente ao crime descrito no artigo 147 do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21044 Nr: 1865-72.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Bueno Guimarães, SEBASTIÃO ROBERTO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 Tendo em vista que o feito encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos sem que o autor desse efetivo prosseguimento, dado que os 

embargos em apenso foram julgados em 25.05.2011, intime-se os 

exequentes pessoalmente, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento ao feito, ocasião em que deverão apresentar documento 

contemporâneo demonstrando que continuam representando a Comissão 

do Crédito Instalação.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo pertencente à META 2.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42258 Nr: 1638-38.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Oliveira Ravanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Amâncio de Carvalho - 

OAB:6.019-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarti Matos Carrijo Fraga - 

OAB:OAB/MT-4574, Mirian Marclay Volpato Lemos Melo - 

OAB:8733-B

 Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.Autorizo o 

desentranhamento dos documentos acostados à inicial, para serem 

entregues em mãos do requerente, mediante recibo nos autos.Custas pela 

parte autora, suspensas em razão da concessão da gratuidade 

judiciária.Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se.Observadas as formalidades legais, arquive-se.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42258 Nr: 1638-38.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Oliveira Ravanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Amâncio de Carvalho - 

OAB:6.019-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarti Matos Carrijo Fraga - 

OAB:OAB/MT-4574, Mirian Marclay Volpato Lemos Melo - 

OAB:8733-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSMAR FELIX DOS SANTOS, Cpf: 

59532041168, Rg: 1560454-3, brasileiro(a), solteiro(a), carpinteiro. 

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: Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.Autorizo o 

desentranhamento dos documentos acostados à inicial, para serem 

entregues em mãos do requerente, mediante recibo nos autos.Custas pela 

parte autora, suspensas em razão da concessão da gratuidade 

judiciária.Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se.Observadas as formalidades legais, 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, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 19 de abril de 2018

Loir Fabio da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111416 Nr: 3687-42.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONISETE BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Intimação do advogado do denunciado Dr(ª). FABIO HENRIQUE ALVES 

OAB/MT 11.064 para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107426 Nr: 1568-11.2017.811.0087

 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: EdS, AJdS, GdS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a inventariante para 

comparecer na secretaria da vara única para assinar o termo de 

inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107893 Nr: 1757-86.2017.811.0087

 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: CAFS, IFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Pereira - OAB:20.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a inventariante para 

comparecer na secretaria da vara única para assinar o termo de 

inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88403 Nr: 1537-93.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cenira Gaest Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso por meio da qual imputa à acusada a prática da conduta tipificada 

no artigo 147, “caput”, do Código Penal.

A pena máxima prevista para o delito disposto no art. 147 do Código Penal 

é inferior a um ano de detenção, com o prazo prescricional de 3 (três) 

anos.

O fato ocorreu em 27.03.2014, portanto, há mais de 03 (três) anos, sem 

que houvesse o recebimento de denúncia, tornando-se imperioso o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Portanto, há óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal 

consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao artigo 

147 do Código Penal.

Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, VI, do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

referente ao crime descrito no artigo 147 do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9151 Nr: 414-97.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.9947-B-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

OAB:3247/MT, Francineli Ferri Salvini - Procuradora Federal - 

OAB:66967, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9151

 Sentença

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes ao ex patrono, 40%, na conta bancária fornecida à 

fl.217/218, e os 60% na conta do autor, fornecida à fl.213/214.

 Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

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 abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16092 Nr: 834-63.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Otavio Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Municipal de Água e Esgoto de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Processo n.º 834-63.2010.811.0036 (16092)

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por LUIZ OTÁVIO RIGO, 

devidamente qualificado, em face do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO DE GUIRATINGA/MT, igualmente qualificado.

 Observa-se que o executado foi devidamente citado do cumprimento de 

sentença em tela, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso quisesse, 

oferecesse embargos (fls. 133v).

Contudo o executado manteve-se inerte, de modo que este Juízo 

determinou a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente e a 

expedição da Requisição de Pequeno Valor (fls. 147 e 156/157v).

Por fim, à fl. 158, a parte exequente manifestou nos autos, informando que 

o executado regularmente depositou em Juízo o valor referente ao débito 

perseguido neste cumprimento de sentença, conforme Comprovante de 

Pagamento e Guia de Depósito anexos às fls. 159/160, requerendo, por 

consequência, a expedição do alvará de levantamento.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Observa-se, que a parte devedora efetuou o pagamento do débito 

executado, não restando outra alternativa a este Juízo a não ser 

reconhecer que o presente feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a 

sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso:

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do valor depositado 

judicialmente, em benefício da parte exequente LUIZ OTÁVIO RIGO, nos 

moldes requisitados na petição de fls. 158.

Após o cumprimento da mencionada determinação e certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de 

estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 19/04/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45904 Nr: 2618-65.2016.811.0036

 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: Kasilla Jussania Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 45904SENTENÇATrata-se de embargos de 

declaração formulados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da 

decisão de fl.61/62. Aduz, em apertada síntese, que a decisão ora 

mencionada, não merece prosperar pois determinou ao Estado a 

incumbência de pagar os honorários do perito ora nomeado para 

realização da perícia deste processo previdênciário, acolho os embargos 

de declaração, para sanar o erro material da decisão de fl.61/62, dou 

provimento ao recurso e determino o regular prosseguimento do feito, 

determinando-se que os honorários correrão por conta da Justiça Federal 

no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes que serão 

reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos 

termos do art.02 §5º da Resolução 232, de julho de 2016 do CNJ, podendo 

eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente.Ato 

contínuo, Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/07/18, 

à s  1 6 h 0 0 m i n . . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 19 de abril de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44026 Nr: 1679-85.2016.811.0036

 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: Ismael de Albuquerque, Maria Lazara da Cunha Villela 

Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ricardo Savioli, Telma Rosana Savioli, 

Tania Regina Savioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nyemaier Matos da Silva - 

OAB:19869/0

 Autos n° 1679-85.2016.811.0036 (44026)

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, percebe-se que as matérias controvertidas, 

inclusive, as preliminares, apresentam forte conteúdo fático, 

necessitando, por enquanto, da produção de prova testemunhal para 

solucioná-las. Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento 

para o dia 03/07/2018, às 14:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestarem o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18/04/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15277 Nr: 19-66.2010.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: Yamada Construções, Terraplanagens e Mineração 

Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 19-66.2010.811.0036

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Yamada Construções, Terraplanagens e Mineração 

Ltda.

INTIMANDO(A, S): Yamada Construções, Terraplanagens e Mineração 

Ltda., CNPJ: 04166384000178, brasileiro(a), Endereço: lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da requerente, YAMADA CONSTRUÇÕES, 

TERRAPLANAGENS E MINERAÇÃO LTDA, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ R$ 543,53 (quinhentos e quarenta 

e três reais e cinquenta e três centavos)., no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, sob pena de protesto, conforme 

dispõem os provimentos n. 40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ..

 Eu, Juliana Gaspar da Silva, digitei.

 Guiratinga - MT, 19 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e contadora

Matrícula 26057

 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

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte requerida 

manifesta-se acerca do retorno dos autos. Embora devidamente intimado, 

através de seu advogado, via DJE nº 10223 publicado no dia 23/03/2018. 

Ademais intimo as partes para manifesta-se a cerca da petição de 

fls.250/251 do perito judicial.

Guiratinga - MT, 20 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16092 Nr: 834-63.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Otavio Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Municipal de Água e Esgoto de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos a indicação bancarias para transferência dos valores depositados, 

indicando CPF do titular da conta, nome do banco, agência e conta 

corrente, se poupança indicar a variação se houver e nome do Titular, no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51631 Nr: 2722-23.2017.811.0036

 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: Laureci Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 51631

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por LAURECI CLEMENTE DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia 

familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.27/31.

Impugnação às fls.41, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/07/18, às 

14h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46889 Nr: 511-14.2017.811.0036

 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: João Bosco de Sousa

 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: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 .Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Com o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de 

praxe. Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51631 Nr: 2722-23.2017.811.0036

 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: Laureci Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de setembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU SOARES COIMBRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a manifestar e requerer o que entender 

necessário, no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84371 Nr: 1453-60.2017.811.0096

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PIERIN JÚNIOR, Nailda Michelette Pierin, 

PAULO SÉRGIO DE ABREU PIERIN, Ester Micchelon Pierin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:83933, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, SIMONI REZENDE DE 

PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alderico Barboza dos 

Santos - OAB:39.684, Alderico Barboza dos Santos - OAB:39684, 

ANNY EVA SCHWAMBACK BRITO OEHNINGER - OAB:69.719, ANNY 

EVA SCHWAMNACK BRITO OEHNINGER - OAB:69.719, Danielle 

Ricardo Correa - OAB:63.031, Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:20249/O

 CERTIDÃO

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, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) das Partes, via 

DJE, para se tomarem ciência do dia, hora e local para início dos trabalhos 

periciais, designada para o dia 10 de maio de 2018, às 09h00min, em 

frente a sede do Fórum da Comarca de Itaúba/MT, conforme requerimento 

juntado à ref. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84358 Nr: 1448-38.2017.811.0096

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA, 

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA, DAIANE GAUDENCIO ALVES DA 

SILVA, CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA, CLEIDE GAUDENCIO SILVA, 

SIMONE APARECIDA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:13795

 CERTIDÃO

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, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) das Partes, via 

DJE, para se tomarem ciência do dia, hora e local para início dos trabalhos 

periciais, designada para o dia 10 de maio de 2018, às 14h00min, em 

frente a sede do Fórum da Comarca de Itaúba/MT, conforme requerimento 

juntado à ref. 106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43469 Nr: 351-52.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY JOSÉ LOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CAVALCANTE 

BARROSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999

 CERTIDÃO

Considerando que a publicação de fls. 137, não ocorreu em nome do 

advogado constituído pela parte executada, renovo o ato de intimação da 

decisão de fls. 134/136. Assim, nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento nº 41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Executada, via DJE, da decisão, parcialmente, 

adiante transcrita:"(...) Compulsando os autos, verifico que o feito jamais 

permaneceu sem impulsionamento por parte do exequente, em período que 

autorize o reconhecimento da prescrição. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de prova da inércia do 

credor na condução da execução afasta a alegação de prescrição 

intercorrente. (AI 70049/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015). 

Com esses fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade, para 

determinar o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do 

crédito.INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora em nome das devedoras, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 
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921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.Adalto Quintino 

da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3545 Nr: 11-60.1997.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDOM, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT

 Autos nº: 11-60.1997.811.0096

Código n°: 3545

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido formulado às fls. 175 no que diz respeito ao executado 

João Batista de Souza, vez que este até a presente data não foi citado. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que promova as diligências 

necessárias para a localização do endereço atualizado da parte.

Ademais, considerando que o último cálculo do débito fora realizado em 04 

de junho de 2007 (fls. 96), INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar planilha atualizada do remanescente da dívida.

Com a juntada da planilha de atualização da dívida, fica desde já DEFERIDO 

o petitório de fls. 175 em relação ao executado Haroldo. Para tanto, 

proceda-se à penhora online de ativos financeiros em nome da parte 

executada HAROLDO DE OLIVEIRA MENDES, nos termos do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para pagamento do valor atualizado 

da dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE o executado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar nos autos, 

conforme comando do artigo 854, § 3°, incisos I e II.

Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse 

caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na 

forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

que manifestar nos autos, no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70100 Nr: 357-83.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DIÓGENES 

PEREIRA BATTISTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, bem 

como em cumprimento a determinação constante às fls. 53, impulsiono 

estes autos, ao setor de Matéria para Imprensa, com a finalidade de intimar 

o advogado dos denunciados, via DJE, para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70274 Nr: 535-32.2012.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA SASSO ANDREOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI EDSON NIEDZIELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Ante o teor da Certidão de fls. 42, nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono 

estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo legal, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46954 Nr: 702-20.2010.811.0096

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, RAIMUNDO ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, 

para no prazo DE 15 (quinze dias), se manifestar ante a não localização 

do requerido.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52329 Nr: 2869-76.2017.811.0027

 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: Jucélia Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, caso queira, apresente 

impugnação à contestação ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 3374-67.2017.811.0027

 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: ADMILSON PRIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE APARECIDA SILVA DOS SANTOS 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada para que tome ciência da nomeação.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3843 Nr: 537-93.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Morais da Cunha, Flávio Morais Salva, Valmir Aimi, 

Neusa Mariza Borille Aimi, Ana Elisa Morais Salva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Rocha Frade.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - 

OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Junior - 

OAB:4.735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644/MT, Rick Andrei 

Vieira - OAB:21426/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono ao setor 

de envio de matéria para imprensa, a fim de intimar o Dr. Rick Andrei Vieira 

para que efetue a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, visto 

que foram retirados da Secretaria da Vara Única no dia 20/03/2018 e 

ainda não foram devolvidos à esta Secretaria, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme preceitua o art. 

431, da CNGC - Foro Judicial/MT.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) dias DIAS

AUTOS N.º 67-84.2013.811.0047

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Reni Rodrigues de Oliveira e Aldeir Raimundo de 

Souza

PARTE REQUERIDA: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S.A

INTIMANDO(A, S): ANATOLY HODNIUK JÚNIOR, OAB 7963

FAGNER DA SILVA BOTOF, OAB, nº 12903

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 232,19 para taxa judiciária e R$ 512,70 de 

custas processuais totalizando R$ 744,89(setecentos e quarenta e quatro 

reais e oitenta e nove centavos, no prazo de 05 (cinco ) dias dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

emitida a certidão de débito e posterior protesto.

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 20 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 (cinco) dias

 AUTOS N.º 92-34.2012.811.0047

ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Sinval Gomes de Souza e Vanildo Gomes

PARTE REQUERIDA: Ozeias Teixeira Soares e Clemente Soares Ferreira

INTIMANDO(A, S): Dr ARLES DIAS SILVA, OAB, nº 15.764 e Dr. Julio 

Cesar Pilegi Rodrigues, OAB 7437.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.157,43 e Taxa Judiciária no valor de R$ 

2.127,47 totalizando R$ 4.284,90 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro 

reais e noventa centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser emitida a devida 

certidão de débito e posterior envio para protesto.

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 20 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05(cinco) DIAS

AUTOS N.º 71-29.2010.811.0047

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Oteoni Bento Pereira e Daiane Freitas Barbosa

PARTE REQUERIDA: Odilon Soares de Andrade

INTIMANDO(A, S): RONALDO NOGUEIRA MACHADO(OAB:5.311-B) - 

Endereço: Rua Espírito Santo, 420, Bairro: Centro - Cidade: Figueirópolis 

D´oeste - UF: MT - CEP:78290000

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes no valor de R$ 466,92 e Taxa Judiciária no valor de R$ 282,36 

totalizando R$ 749,28 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito 

centavos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ser emitida a certidão de débito e posterior 

protesto.

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 20 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05(cinco) DIAS

AUTOS N.º 663-39.2011.811.0047

ESPÉCIE: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Domingos Gilberto Redivo

PARTE REQUERIDA: Artur Fernando Bom

INTIMANDO(A, S): Dra. Janaina Ribeiro Bezerra Barbosa, OAB nº 12533.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.911,36(um mil novecentos e onze reais e 

trinta e seis centavos), no prazo de 05(cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ser emitido a certidão de débito e 

posterior protesto.

 Eu, Sinair Alves de Brito, digitei.

 Jauru - MT, 20 de abril de 2018.

Sinair Alves de Brito

Gestora da CAA

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41533 Nr: 1258-62.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES FERREIRA - 

OAB:7092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à COMPLEMENTAÇÃO da diligência 

do Oficial de Justiça, a ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 489 de 636



no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão 

de Guias Online” e, em seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo 

de 15 (quinze) dias, identificando o local da intimação de cada 

intimando(a), devendo ser acostado aos autos o respectivo comprovante, 

possibilitando, assim, o cumprimento do mandado a ser expedido nos 

autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 19 de abril de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43133 Nr: 395-72.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Garcia de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à COMPLEMENTAÇÃO da diligência 

do Oficial de Justiça, a ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão 

de Guias Online” e, em seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo 

de 15 (quinze) dias, identificando o local da intimação de cada 

intimando(a), devendo ser acostado aos autos o respectivo comprovante, 

possibilitando, assim, o cumprimento do mandado a ser expedido nos 

autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 19 de abril de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43130 Nr: 394-87.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Luiz Garcia de Moura, Katya Regina Novak de 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à COMPLEMENTAÇÃO da diligência 

do Oficial de Justiça, a ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão 

de Guias Online” e, em seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo 

de 15 (quinze) dias, identificando o local da intimação de cada 

intimando(a), devendo ser acostado aos autos o respectivo comprovante, 

possibilitando, assim, o cumprimento do mandado a ser expedido nos 

autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 19 de abril de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34638 Nr: 535-06.2017.811.0048

 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: RLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão e comprovante de 

pagamento acostado retro. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26359 Nr: 254-21.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICE MEIRA HONÓRIO

 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: CIRO DE LOPES E BARBUDA. - 

OAB:

 Vistos.

1. Considerando retorno do feito, intime-se o patrono da parte exequente, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-05.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA NETA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - MT0008453S (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 
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JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 13/06/2018 Hora: 

13:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-53.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOPES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 05/06/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-36.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDSON MAKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

05/06/2018 Hora: 13:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-21.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

05/06/2018 Hora: 13:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-06.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANIA MARIA 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU - MT0011683A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 05/06/2018 Hora: 

14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

05/06/2018 Hora: 14:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-58.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KAWAHARA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 05/06/2018 Hora: 14:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-43.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

05/06/2018 Hora: 15:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49818 Nr: 354-26.2011.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT, FAUSTO 

NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48655 Nr: 480-13.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINAL PAWLAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44780 Nr: 531-92.2008.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO SCHICHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, Graziela Filipetto Boucahrdet - OAB:7.248/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66498 Nr: 964-52.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALDO FRANGUELI BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OACKIS RIBEIRO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B, YARA DA SILVA 

SANTOS BEZERRA - OAB:18828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64934 Nr: 192-89.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEGISLEI OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 812-38.2014.811.0109

 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: SANDRA PAIXÃO DA COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17826-A

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63175 Nr: 318-76.2014.811.0109

 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 ITAUCARD S/A, TEREZINHA ELONI RITTES SIEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ELONI RITTES SIEG, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT., REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47170 Nr: 956-85.2009.811.0109

 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: ADELIA DE JESUS SILVA VERONEZ

 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

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34114 Nr: 2092-25.2006.811.0109
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 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: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74174 Nr: 1848-13.2017.811.0109

 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: LUIZ CHECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Salles Micheletti - 

OAB:22.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,RECEBO a inicial e emenda (fl.34) em todos os seus 

termos.Trata-se de ação previdenciária com pedido de concessão de 

auxílio doença c/c pedido de antecipação de tutela c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez movida por LUIZ CHECHI em detrimento do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.(...).INTIME-SE a parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados pelo expert para se 

submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70738 Nr: 1673-53.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP, ANDERSON 

FERNANDO GRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Defiro o pedido à fl.72/72-v, no que tange a penhora requerida do imóvel 

descrito/ indicado à fl. 73/75.

Expeça-se mandado de penhora. Em sendo positiva, intime-se o 

executado, bem como sua esposa/companheira, se casado for ou estiver 

em união estável declarada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60079 Nr: 11-93.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

CITEM-SE e INTIMEM-SE os herdeiros/executados (fl.90), via postal, com 

aviso de recebimento (AR), conforme artigo 8°, inciso I da Lei n° 6.830/80, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida (fls.7-v) com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora.

Caso não seja positiva a citação pela via postal, proceda-se à citação por 

meio de oficial de justiça, nos termos do artigo 8° inciso III da Lei 6830/80.

O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) 

dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor 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.

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.

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 trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3, 

inciso I do CPC/2015.

Caso reste negativa a citação do executado DÊ-SE vista dos autos a 

Procuradoria Municipal para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar nos 

autos endereço atualizado.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, 

caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

item 6.12.10 da CNGC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67637 Nr: 108-54.2016.811.0109

 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: JACIRA VIDAL DOS SANTOS VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO SUBER VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consubstanciado a certidão à fl.40, DEFIRO o requerimento no que tange a 

expedição de certidão de honorários advocatícios.

Destarte, em razão da nomeação do advogado dativo à fl.10 e sua 

atuação no presente processo, arbitro seus honorários no importe de 08 

URH.

Assim, à secretaria para que expeça a respectiva certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após, em razão do trânsito em julgado e a inexistência de custas 

processuais em face da gratuidade processual, ARQUIVEM-SE os autos.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73046 Nr: 10246-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PAULO PEDROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Vistas ao MP.

 Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66615 Nr: 1010-41.2015.811.0109
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos em correição.

Com do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, verifica-se que houve 

provimento parcial das razões de apelo do réu, apenas para reduzir a 

pena ao patamar de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 02(dois) dias de 

reclusão, a cumpri-las em regime fechado.

Diante disso, DETERMINO:

 A expedição da GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA para o acusado, 

constando a quantidade de pena a ser cumprida, em conformidade com o 

acórdão de fls. 191/199.

CERTIFICADO o integral cumprimento das determinações, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 18 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67830 Nr: 195-10.2016.811.0109

 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: JOSE AUGUSTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a interposição de Recurso de apelação, (fls. 75/79), 

INTIME-SE o autor para apresentar contrarrazões, dentro do prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, remetam-se os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, com as cautelas de 

praxe e nossas singelas homenagens.

 Marcelândia/MT, 19 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61362 Nr: 60-03.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAL PAI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, IV do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 19 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69476 Nr: 995-38.2016.811.0109

 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: LUZIA ANALIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, face ao exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial 

CONFIRMANDO in totum a liminar alhures deferida, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

LÚZIA ANÁLIA DA SILVA o benefício de amparo social no importe de 01 

(um) salário mínimo mensal, desde a data do indeferimento administrativo 

(fls.23), com incidência de juros de mora a partir da citação (18/10/2016), 

Sobre o valor retroativo, que compreende o período da data do 

indeferimento do benefício até a implantação determinada em caráter 

antecipatório, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento de cada parcela, bem como juros, desde a citação (Súmula 

204 do STJ), com a aplicação do percentual incidente sobre a caderneta 

de poupança sobre estes (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997). Por essa 

mesma razão, diante do princípio da causalidade, CONDENO a autarquia ré 

nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as 

parcelas vencidas, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, considerando a 

baixa complexidade da causa. ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 2º do art. 475 do CPC, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 1000 (mil) salários mínimos. 

P.R.I.C.Marcelândia/MT, 19 de abril de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48444 Nr: 269-74.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK SHIGUERU HANGAI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

 Vistos em correição

 Trata-se de ação de execução fiscal, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face da FRANK SHIGUERU HANGAI - EPP.

 Em manifestação, o exequente à fl.52, o autor manifestou pela desistência 

da ação e a sua extinção, tendo em vista cancelamento da CDA objeto do 

feito.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

 Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica-se requerimento da 

parte autora pela homologação da desistência da presente ação, tendo em 

vista cancelamento da CDA objeto desta execução.

 Destarte, em razão do acima exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da 

presente ação de execução fiscal, e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Desnecessário o decurso de prazo, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 19 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65652 Nr: 617-19.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA QUADRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da concordância manifestada pelo requerido às fls. 97-v, quanto 

aos cálculos do benefício (fls. 93), EXPEÇA-SE a RPV respectiva, 

observado os critérios legais.
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CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69499 Nr: 1002-30.2016.811.0109

 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: AMARILDO RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensas tais despesas, 

por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita 

(fls.34), em face do disposto no artigo 98, §3º, do CPC.Incabível o 

reexame necessário, por não haver sucumbência estatal.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado e cumprido todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo.Marcelândia-MT, 19 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65440 Nr: 500-28.2015.811.0109

 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): AMILTO LIMA, ALEXANDRE DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66897 Nr: 1153-30.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição,

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fl. 50, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 21/08/2018 às 14:30h.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação à fl. 06 e defesa à 

fl. 52.

 Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor , bem como o acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46019 Nr: 1766-94.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

À Secretaria para que certifique se a determinação de fls.44 foi cumprida.

Em seguida, em caso positivo, arquivem-se os autos.

Em caso negativo, voltem os autos conclusos.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46139 Nr: 1863-94.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

À Secretaria para que certifique se o alvará expedido às fls. 55 foi pago.

Em seguida, em caso positivo, arquivem-se os autos.

Em caso negativo, voltem os autos conclusos.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46462 Nr: 231-96.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO INÁCIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Remetam-se os autos para a Central de Arrecadação a fim de cobrar as 

custas judiciais.

Desta forma, o processo será arquivado e será distribuído como um 

processo administrativo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73833 Nr: 1668-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Vistos em correição,

Diante da manifestação do Ministério Público de fl. 96, DEFIRO o pedido de 

revogação do despacho de fl. 87.

INTIME-SE a parte ré, por meio de seu advogado de defesa, para no prazo 

legal apresentar memoriais finais.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se. Após, volte 

concluso para sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.
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 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67967 Nr: 262-72.2016.811.0109

 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): CRISTO REI MOTOS COMÉRCIO E SEVIÇOS 

LTDA ME, CLAUDIO DA CRUZ SOUZA, GELSON POTHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a penhora via renajud restou infrutífera, conforme 

comprova extrato à fl.62, INTIME-SE a parte exequente para que em 10 

(dez) dias requeira o que entender de direito.

Por oportuno, o rol de bens indicados no extrato à fl. 62 dos autos, em 

nome do executado, já se encontram com restrição.

Certifique-se o decurso de prazo, após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72534 Nr: 991-64.2017.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DENISE STRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR a Vítima para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetue o pagamento das custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72003 Nr: 698-94.2017.811.0109

 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: ROSALVO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 1346-79.2014.811.0109

 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: ALDA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVILSO JOSE LAZZARI, NICOLAU DE 

QUEIROZ COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62974 Nr: 129-98.2014.811.0109

 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: SINVALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61868 Nr: 566-76.2013.811.0109

 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: PHAD, VHAD, SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-16.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da Advogada da 

designação da audiência para a data de 15 de maio de 2018 às 15:05 

horas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000014-21.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROLETES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado da parte 

autora para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 

05 de julho de 2018 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000015-06.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROLETES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado(a) da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às14:05 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000039-34.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO MONTEGUTI BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado(a) da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-49.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CARDOSO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado(a) da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-64.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado(a) da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-79.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às 14:25horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-13.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE ZIELINSKI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às 14:30horas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000011-66.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE ZIELINSKI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às 14:35horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-12.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CARDOSO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE ZIELINSKI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às 14:40horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-27.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO MONTEGUTI BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE ZIELINSKI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 05 de julho de 

2018 às 14:45horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-16.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da Advogada da 

designação da audiência para a data de 15 de maio de 2018 às 15:05 

horas.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73954 Nr: 944-50.2018.811.0111

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS, PHdSdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e AUTORIZO a criança PEDRO 

HENRIQUE DE SOUSA DE JESUS, nascido aos 23.11.2013, a viajar 

acompanhado de sua bisavó, Sra. MARIA MADALENA DE SANTANA, para 

a cidade de Alto Araguaia (MT).Expeça-se o competente alvará judicial. 

Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO.CIÊNCIA ao Ministério 

Públ ico.SEM CUSTAS.Publ ique-se.  Regist re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 19 de abril 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 2761-86.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marino Gomes, SANDRA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 2033-79.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61702 Nr: 878-41.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO MOREIRA CURTY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71425 Nr: 3383-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Vistos em correição. 1) NOMEIO como defensor dativo do menor presente 

o advogado Dr. Arlon de Souza Porto, devendo apresentar defesa prévia 

no prazo legal. Tomando em conta a natureza da causa FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 02 (duas) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT. (...) Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para 

a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. 2) Considerando as informações de que 

o adolescente Luan Ricardo Pereira Rodrigues tem frequentando 

regularmente a escola, obedecido os comandos familiares e não se 

envolvido com novos atos infracionais há mais de ano, CONCEDO 

REMISSÃO CONDICIONADA à prestação de serviços à comunidade junto à 

APAE consistente na realização de tarefas gratuitas até a data de 17 de 

outubro de 2018, à razão de 05 horas semanais, de modo que não 

atrapalhe a jornada de trabalho, tampouco a frequência de estudos. Fixo 

ainda a obrigação de frequência e aproveitamento escolar. Oficie-se à 

APAE para que apresente relatório ao final do cumprimento, bem como à 

Escola Estadual Jardim das Flores para que envie relatório de frequência e 

aproveitamento escolar. Suspendo o presente feito durante o cumprimento 

da prestação de serviços.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63432 Nr: 1815-51.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CAMPOS SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Vistos. Designo AUDIÊNCIA de instrução em continuação para o dia 29 de 

maio às 17h45min. Intime-se a testemunha Cleyton de Matos Silva e o 

acusado Vilmar Campos Schmitt, atentando-se a Secretaria de que o 

acusado tem comparecido em Juízo para justificar suas atividades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51809 Nr: 1706-76.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES CENCI, Euclides Cenci - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1706-76.2012.811.0111

 Código nº 51809

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Euclides Cenci e Euclides Cenci – ME

Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo para cumprimento do edital.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50922 Nr: 812-03.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE CIMENTO FREDIANI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50922

Processo nº 812-03.2012.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Requerente: Fazenda Pública Estadual

Requerido: Artefatos de Cimento Frediani Ltda. – ME

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 34, intime-se a parte exequente 

para manifestar-se e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

dias.
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Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52034 Nr: 182-10.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi José Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52034

Processo nº 182-10.2013.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Requerente: Fazenda Pública Estadual

Requerido: Davi José Dutra

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se e requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 743-34.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DIONISIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52597

Processo nº 743-34.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente(s): Maria Madalena Dionisio Martins

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguridade Social

 Vistos em correição.

Cumpra-se determinação de fls. 84.

Para isso, INTIME-SE a requerente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 744-87.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA LARA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LARA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31266

Processo nº 305-47.2009.811.0111

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Amanda Lara de Matos

 Executado(s): Francisco Lara de Matos

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35404 Nr: 246-88.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35404

Processo nº 246-88.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: Claudio Pereira da Silva

Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do embargado ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36510 Nr: 1351-03.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GOMES DE ANDRADE, MARIA APARECIDA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36510

Processo nº 1351-03.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Embargante(s): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargada(s): Eliane Gomes de Andrade e Maria Aparecida de Andrade.

Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono das embargadas ser intimado a se manifestar, inclusive quanto 

aos pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 

4º CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32718 Nr: 15-95.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMITA HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 
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OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32718

Processo nº 15-95.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargada: Eremita Henrique da Silva

Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do embargado ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35907 Nr: 748-27.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE DE SOUZA MICHEL, TEREZINHA DE SOUZA 

MICHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A

 Processo nº 748-27.2011.811.0111.

Código nº 35907

Classe – Assunto: Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – Procedimento 

Ordinário

Requerente(s): Josiane de Souza Michel e Terezinha de Souza Michel

Requerido(s): Seguradora Líder DPVAT

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas todas as determinações e inexistindo requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35878 Nr: 719-74.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucirlei Bohrer Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Código nº 35878

Processo nº 719-74.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente(s): Lucirlei Bohrer Miguel

Requerido(s): Carlindo Miguel

 Vistos em correição.

INTIME-SE o requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73313 Nr: 625-82.2018.811.0111

 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: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GUIMARÃES 

COLUCCI - OAB:21.671

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 22/05/2018 às 15:30 horas.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33830 Nr: 1140-98.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CICERO DE FREITAS, ISAU MERENCE 

LIMA, DORA SOARES DOS REIS, J. D. COMERCIO DE CALÇADOS E 

VESTUÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1140-98.2010.811.0111

 Código nº 33830

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: João Cicero de Freitas e outros.

Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo para cumprimento do edital.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50348 Nr: 211-94.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ANA FASON MORGENSTERN, CLENI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Código nº 35255

Processo nº 98-77.2011.811.0111

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Nair Ana Fason Morgenstern e Cleni Martins

Executado(s): Centrais Elétricas do Estado do Mato Grosso

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca da petição de fls. 227-228.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53066 Nr: 1188-52.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITACIR TAFAREL VERRUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53066

Processo nº 1188-52.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Itacir Tafarel Verruck

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52929 Nr: 1059-47.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZARÉ SOUSA CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52929

Processo nº 1059-47.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Nazaré Sousa Camelo

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intime-se a apelada para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 1925-65.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élio Bordinhão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação/IntimaçãoVistos etc. ....II – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃODesigne-se audiência de conciliação em conformidade 

com a pauta do conciliador.Caso a requerida não tenha interesse na 

autocomposição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC. 

Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta, nos termos 

do artigo 511 do NCPC. Após a apresentação da contestação, havendo 

preliminares intime-se a parte autora para apresentar impugnação no 

prazo de 10 (dez) dias, em não havendo voltem-me conclusos para 

deliberações.Atente-se as partes que o não comparecimento 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.II – DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA.Caso a 

requerida não seja encontrada no endereço fornecido pela parte autora, 

intime-a para informar o endereço atualizado dos requeridos, no prazo de 

15 (quinze) dias.III – ASPECTOS FINAISConforme exposto, determino:a)A 

citação da parte requerida;b)A intimação das partes para comparecerem 

em audiência de conciliação designada acima.A presente decisão vale 

como mandado de citação da parte requerida e intimação da parte autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52881 Nr: 2225-95.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Município de Nobres 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, para CONDENAR os 

requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOBRES a 

realizarem a cirurgia denominada Timpanomastoidectomia, com a utilização 

de um monitor de nervo facial, em favor de ANTÔNIO JOSÉ 

ALBUQUERQUE DA SILVA, tornando definitiva a medida antecipatória 

outrora concedida, à ref. 4.Sem custas, vez que a Fazenda Publica possui 

privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, bem como deixo 

de condenar o polo passivo Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários, face ao teor da súmula do 421 STJ.Condeno o Município de 

Nobres/MT ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Desnecessário o reexame da sentença, nos 

termos do art. 496, §3º, III, do CPC, ressalvada a interposição de recursos 

voluntários pelas partes.Transitada em julgado o presente, arquive-se 

observando as baixas e anotações necessárias.P.R.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68520 Nr: 232-12.2018.811.0030

 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): Armelindo Menon, Leandro Aparecido Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 659-77.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otilia Antonia Celso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Bernardo 
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Duzanowski - OAB:20.005-0/MT

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Havendo custas remanescentes, proceda conforme acordo entabulado.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 54233 Nr: 333-20.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalhos Médicos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Calvez Larréa - 

OAB:11.069-B/MT, Jaqueline Proença Larréa - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a requerente para que proceda com o recolhimento das custas 

do valor indicado a certidão de ref. 10, bem como junte aos autos o 

comprovante, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com a comprovação cumpra-se o despacho de ref. 4.

Não havendo comprovação do pagamento, certifique-se e devolva-se a 

presente carta precatória ao juízo de origem, consignada as homenagens 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55242 Nr: 718-65.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Ruth Alves Machado de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marillian Vitória Alves de Faria 

- OAB:19509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que esse não foi citado.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68805 Nr: 328-27.2018.811.0030

 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: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilton Barbosa Mello, Ranulfo Lopes de 

Andrade, Mauricio Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... DESIGNO audiência de justificação para o dia 27 de abril de 2018, às 

09h00min. Nos termos do artigo 455 do Novo Código de Processo 

Civil-CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.CITEM-SE o(s) requerido(s) para 

comparecimento à audiência, acompanhado de advogado, podendo 

apenas formular contraditas e reperguntas as testemunhas do autor, não 

sendo admitida a oitiva, na oportunidade, de suas testemunhas, sendo 

que, caso requerido, serão oitivadas na fase instrutória, se for o caso (RT 

499/105 e 609/98).Considera-se a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado, sem necessidade de intimação pessoal.DETERMINO a 

realização de imediato de auto de constatação in loco da área descrita na 

inicial, expedindo certidão circunstanciada da situação e devendo ser 

apresentada até a data da audiência.Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42380 Nr: 135-85.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Filho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231 MT, Ana Maria de Oliveira Barros - OAB:14.663/MT, 

Francys Ricardo Menegon - OAB:75497/ 13640-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, Silverio Soares de Moraes - Procurador 

Municipal - OAB:12.006

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada a apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42382 Nr: 138-40.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uelton Carlos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros - 

OAB:14.663/MT, Francys Ricardo Menegon - OAB:75497/ 13640-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, Silverio Soares de Moraes - Procurador 

Municipal - OAB:12.006

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada a apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20519 Nr: 997-61.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCGSRSfJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 189, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 18 de Julho de 2018, às 11 horas.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1196-36.2017.811.0031
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 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: João Olimpio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS ARAUJO 

FRANÇA - OAB:13408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de condenar a requerida ao 

pagamento em favor da autora, a título de danos morais, do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a serem atualizados pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).Condeno a 

requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do NCPC, observado o 

disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça 

gratuita.Transitada esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no 

Sistema Informatizado Apolo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32451 Nr: 548-61.2014.811.0031

 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: Vilma de Souza Uchoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos.

 Intime-se o requerido para, querendo apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de nova conclusão, remeta-se os autos a 

instância superior.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38335 Nr: 1172-42.2016.811.0031

 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: BIANKA LORENA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos.

1. Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, 

redesigno a audiência designada nestes autos para o dia 19 (dezenove) 

de abril de 2017, às 13h30min.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Nortelândia/MT, 7 de fevereiro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 110-93.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ancelmo Peron, Olívio Venturi, Ana dos Anjos 

Martins Peron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, Eduardo Alves 

Marçal,para que proceda com o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, no valor de R$. 90,00 (noventa) reais, para cumprimento do 

mandado de Citação, por meio da Central de pagamento de Diligência 

(CPD)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31991 Nr: 117-27.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinaria/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Andreasse ( Agro Boi ), Paulo 

Sergio Andreasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé haver decorrido o prazo da intimação da requerente, 

paraefetuar o pagamento da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36713 Nr: 301-12.2016.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER CISCON FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o procurador do requerente para manifestar nos autos, tendo em 

vista a correspondencia devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40427 Nr: 852-55.2017.811.0031

 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: Adjalmira Rodrigues Nogueira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

I – Diante da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça no Agravo de 

Instrumento Nº 1009158-89.2017.8.11.0000 (fls. 166/176), INTIME-SE a 

instituição financeira para limite os descontos efetuados na conta salário à 

margem de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora.

II - INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

Sem prejuízos, desde já, DETERMINO que a parte requerida colacione aos 

autos o contrato entabulado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, TORNEM-ME 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 110-93.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ancelmo Peron, Olívio Venturi, Ana dos Anjos 

Martins Peron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

II. Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

III. Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

IV. Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

V. Não encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto 

de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

VI. Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor.

VII. Não cumprido os itens anteriores, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações dos demais pedidos.

VIII. Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “I” acima.

IX. Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição.

Às providências.

Nortelândia/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 37780 Nr: 823-39.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, Dr.ANDRE ASSIS ROSA, para 

efetuar o pagamento da diligencia do Sr. Oficial de Justiça , para 

cumprimento do mandado de Execução/citação expedido nos autos, no 

valor de R$ 45,00(quarenta e cinco reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40138 Nr: 718-28.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAC, ÍGCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, ARNON DUTRA DANTAS TARGINO SOBRINHO - OAB:12036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNON DUTRA DANTAS 

TARGINO SOBRINHO - OAB:12036

 INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO REQUERIDO, para no prazo de 

15(quinze) dias apresentar contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38923 Nr: 113-82.2017.811.0031

 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: ROBERTO LIMA DE BRITO, Ronaldo Lima de Brito, 

Rogerio Lima de Brito, Rodoval Lima de Brito, Nayane Lima de Brito, 

ALISON LIMA DE BRITO, Rejane Lima de Brito de Almeida, Raquel Lima de 

Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaco Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos.

I - DEIXO de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015.

II - INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

III - Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

Intime-se e se cumpra.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 016/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade, MMª Juíza de Direito da Vara Única e do Juizado Especial da 

Comarca de Nova Canaã do Norte, em substituição legal, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor RICARDO SILVA CESAR, portadora do RG 

nº. 2134843-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 046.478.711-42, para 

exercer o cargo de Assessor de Gabinete I I, símbolo – PDA – CNE – VIII, 

no Gabinete da Vara Única e Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã 

do Norte-MT, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaa do Norte, 1 9 de abril de 2018.

 Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito e Diretora do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53948 Nr: 2061-13.2016.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILAINE GUIMARÃES, Cpf: 

04197339143, Rg: 2315891-3, Filiação: Silvana de Souza e Aredes 

Ferreira Guimarães, data de nascimento: 08/08/1991, brasileiro(a), natural 

de Nova Canaã do Norte-MT, casado(a), doméstica, Telefone 66 

9978-9805. 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: O Requerente teve um relacionamento amoroso com a 

Requerida a pouco mais de 4 (quatro) anos, e do dito relacionamento 

nasceu a filha YASMIM KAUANY GUIMARÃES CORREIA, a qual, hoje, tem 

a idade de 04 anos.Em audiência realizada no dia 12/07/2016, referente ao 

processo nº 828-78.2016.811.0090 (Código: 51694), cujo Termo de 

Audiência segue cópia em anexo, fora homologado acordo pelo qual o 

aqui Requerente pagaria alimentos à filha, que estava com a guarda de 
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fato da mãe, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pormês, 

correspondentes a 22,73 % do salário mínimo vigente, cuja pensão está 

sendo descontada em folha de pagamento do Requerente desde então. A 

guarda da menor nunca foi regulamentada judicialmente, sendo verdade 

que até a data de 13/09/2016 a guarda de fato da menor ficou com a 

genitora, aqui Requerida, quando então esta, sem informar ou comunicar 

nada ao pai (Requerente), de forma incorreta, simplesmente “entregou” a 

menor YASMIM KAUANY GUIMARÃES CORREIA à senhora Sueli 

Gonçalves Duarte Ramos, que não tem qualquer grau de parentesco com 

a infante, e saiu da cidade, tomando rumo desconhecido, na companhia de 

seu atual companheiro. No dia 14/09/2016 a Requerida, como se fosse 

coisa normalentregar filhos à terceiros, compareceu no Conselho Tutelar 

local e comunicou Às conselheiras Valdete e Rafaela que estava indo 

trabalhar em outra cidade e que deixaria seus 04 (quatro) filhos com 

outras e diferentes pessoas, conforme se verifica pela anexa “FICHA DE 

ATENDIMENTO” nº 71/2016/CTNCN, sem sequer informar a cidade e 

endereço para onde estava indo às pressas. Diante do fato da Requerida 

ter “abandonado” a menor YASMIM KAUANY GUIMARÃES CORREIA, a 

entregando sem conhecimento do paià terceiros, o Requerente, assim que 

tomou conhecimento da atitude incorreta da mãe da menor, o Requerido, 

no dia 22/09/2016, juntamente com a Sra. SUELI GONÇALVES DUARTE 

RAMOS, com quem a Requerida havia deixado a menor, procuraram o 

Conselho Tutelar e relataram o ocorrido, conforme teor do RELATÓRIO nº 

29/2016/CTNCN, e na mesma data levou a menor, sua filha, para sua casa, 

já que nunca se negou ou recusou de ficar com sua filha e dela cuidar da 

forma correta, dando lhe amor, carinho, proteção, cumprindo com seu 

dever legal e moral. Doutra banda, mesmo a genitora, aqui Requerida, 

tendo abandonada a filha YASMIM KAUANY GUIMARÃES CORREIA e 

tomado rumo desconhecido, informa o Requerente que as pensões estão 

sendo devidamente descontadas de sua folha de pagamento, porém, 

note-se que há dias, tais quantias não estão atingindo seu objetivo 

principal, qual seja a de garantir a subsistência e atendimento às 

necessidades da menor, isso porque a Requerida continua na posse do 

cartão que vincula a conta em quea pensão é depositada, realizando os 

saques e utilizando a quantia indevidamente e ao seu bel prazer, já que 

não repassa os valores para atendimento das necessidades da menor, a 

qual, irresponsavelmente abandonou e saiu da cidade, sem informar seu 

paradeiro. Desta forma, e tendo em vista o desaparecimento da 

Requerida,e sem notícia concreta de seu paradeiro, requer o Requerente, 

CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA concedendo a 

guarda da menor ao Requerente, e para que seja CESSADO O DESCONTO 

DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SALÁRIO DO REQUERENTE, que foi fixada 

em 22,73% do salário mínimo, nos autos do processo nº 828- 

78.2016.811.0090 (Código: 51694), oficiando de imediato a empresa 

empregadora para tal providência, para que o mesmo possa tomar conta 

de sua filha cuja guarda de fato já tem desde o dia 22/09/2016, e darlhe 

uma vida digna, uma vez que é necessário tal provimento judicial para 

regularizar a guarda nos termos da lei. Requer, então, seja deferido e 

determinada a cessação dos descontos de alimentos na folha de 

pagamento do Requerente, já que pretende, caso seja esse o 

entendimento de Vossa Excelência, ter para si a guarda definitiva de sua 

filha, com quem já está desde 22/09/2016, pois se preocupa o Requerente 

com a educação e pela vida da menor que fora abandonada pela própria 

mãe, nos termos já noticiado aqui e ao Conselho Tutelar local, conforme 

anexos documentos.

Despacho/Decisão: 4) Em razão da concessão da guarda provisória em 

favor no requerido, DEFIRO a liminar vindicada. Para tanto, determino: a) 

oficie-se a empresa empregadora do autor, para que cesse os descontos 

da pensão alimentícia em seu salário. b) oficie-se também a Caixa 

Econômica Federal para que bloqueie os valores depositados, a título de 

alimentos, na conta poupança em nome da requerida. 5) Deixo de designar 

audiência de conciliação em razão do deferimento da liminar de guarda 

provisória, bem como ante o fato de que a requerida encontra-se em lugar 

incerto e não sabido. 6) Cite-se a parte requerida, por edital com prazo de 

30 dias para que se lhe aprouver, oferecer resposta escrita, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicando as provas a serem produzidas, observando o 

termo inicial para contagem do prazo para apresentação de contestação o 

indicado no art. 335 do CPC.Consigne-se as advertência de que a 

ausência de contestação no referido prazo importará em revelia, cujos 

efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si articulados na peça 

de intróito, nos termos dos arts. 332 e 344 do CPC.7) Sendo contestada a 

causa em tempo e havendo preliminares ou documentos juntados, dê-se 

vistas à parte autora. Com ou sem resposta da parte requerida e após a 

entrega do relatório acerca do estudo social reclamado, adotada a 

providência retro, dê-se vistas ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.Nova Canaã do Norte – MT, 15 de dezembro de 2016.Walter 

Tomaz da Costa 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, Deikson Lourenço dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 20 de abril de 2018

Wilson de Oliveira do NascimentoGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 60373 Nr: 544-02.2018.811.0090

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação e busca e apreensão de bem móvel da 

parte requerida na zona rural desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a 

guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 1216-80.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Mariano Flores, Zilda Rocha Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Claudete Cavalcante Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Processo nº 1216-80.2013.811.0091

Código 63184

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIME-SE a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o polo 

ativo, sob pena de extinção, tendo em vista que o espólio não possui 

personalidade jurídica.

Decorrido o prazo sem a devida regularização, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 72111 Nr: 33-35.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. DE JESUS SOUZA & CIA LTDA ME, 

Nelson Rodrigues de Souza, Eliane Michael de Jesus Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar os requeridos ao 

pagamento da importância de 94.717,99 (noventa e quatro mil setecentos 

e dezessete reais e noventa e nove centavos), devidamente corrigidos 

pelo índice INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir da constituição em mora. Consequentemente, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, o que faço 

com arrimo nas letras do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo 

Civil.2.CONDENO os requeridos ao pagamento das custas, e despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (quinze por 

cento) do valor do débito atualizado.3.Com o trânsito e julgado, 

arquivem-se com as cautelas e baixas de estilo. 4.P.I.C.Nova Monte 

Verde/MT, 18 de abril de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, 

em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41380 Nr: 1118-66.2011.811.0091

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Glória da Silva Martins - 

OAB:OAB/MT 10.100, Nelson Paschoalotto - OAB:OAB/MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357, 

Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

 Processo n.º 1118-66.2011.811.0091

Código 41380

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

MANIFESTE-SE a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40275 Nr: 13-54.2011.811.0091

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Processo n.º 13-54.2011.811.0091

Código 40275

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40159 Nr: 1891-48.2010.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sidnei Perini Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT, WAGNER JEFERSON MIRANDA - OAB:19323/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 1891-48.2010.811.0091

Código 40159

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Privado c/c Pedido Liminar 

ajuizada por PAULO SIDNEI JUNIOR em face de BRADESCO AUTO/RE CIA 

DE SEGUROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Inicial e documentos, às fls. 08/101.

Despacho recebendo a inicial e indeferindo a liminar, às fls. 103/105.

A parte autora interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, conforme fls. 

107/120.

A liminar contida no recurso fora indeferida, conforme fls. 121/126.

Recurso improvido, fls. 144/150.

Contestação e documentos, às fls. 166/223.

Certidão informando que a parte autora deixou decorrer in albis o prazo 

para apresentar impugnação, às fls. 226.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando minucisamente os autos, vislumbro que os mesmos vieram-me 

conclusar para sanar o feito, nos termos do art. 357, do CPC.

Pois bem, em que pese as preliminares aventadas pela parte requerida de 

(i) ilegitimidade do autor para receber o valor da indenização na 

integraliedade – veículo alienado funciariamente e (ii) do processo 

administrativo e impugnação aos fatos e decouemtnso, entendo que as 

mesmas se confudem com o mérito e, por sua vez, serão devidamente 

analisadas em momento o portuno.

Nessa linaha de raciocínio, ainda que a parte requerida avente a preliminar 

de ilegitmidade, extra-se que o cerne de sua tese diz respeito à matéria de 

mérito, logo, não comporta análise em sede de preliminar, o mesmo caso 

se estende à preliminar de processo administratito, pois também se trata 

de matéria de mérito e provas.

Diante de tais fatos, INDEFIRO as preliminares apresentadas pela parte 

requerida.

De outro norte, INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ou se concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39521 Nr: 1252-30.2010.811.0091

 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: Fernando Ribeiro Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wilson Paro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 Processo n.º 1252-30.2010.811.0091

Código 39521

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 
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o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41081 Nr: 820-74.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Processo n.º 820-74.2011.811.0091

Código 41081

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36883 Nr: 1338-69.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Processo n.º 2008/189.

Código 36883

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 35542 Nr: 1587-54.2007.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lacydes Pedro Redondo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDECO S/A Integração Desenvolvimento 

Colonização, Milton Caetano Junior, Severino Bombardelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Fatima Sueck 

Lemes - OAB:OAB/MT 9861, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/228.

Código 35542

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

 CITEM-SE por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os réus ausentes, 

incertos e desconhecidos.

 Após, INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

se concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63459 Nr: 4062-36.2010.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rogerio Lehmann, Eliana Molinari Lehmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Bazzo Sobrinho, Regina Maria 

Barbosa Bazzo, José Roberto Bazzo, Marcia Maria Melo Mendes Bazzo, 

Aparicio Renato Bertoncini, Conceição Aparecida Bazzo Bertoncini, Paulo 

Cezar Bazzo, Sonia Regina Fortunato Bazzo, Marilia Marcia Bazzo, Carlos 

Alberto Bazzo, Sandra Gregório de Albuquerque Bazzo, Luiz Antonio 

Bazzo, Maria Lucia Reis Bazzo, Valdir Constante Luzia, Rosa Maria Bazzo 

Luzia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Processo n.º 4062-36.2010.811.0007.

Código 63459

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Outrossim, CITE-SE o Município de Nova Monte Verde para manifestar 

eventual interesse no feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 590-32.2011.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NTdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 590-32.2011.811.0091

Código 40851

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Considerando a petição de fls. 111/112 e, por se tratar de feito que tramita 

em segredo de justiça, AUTORIZO o acesso do Dr.Riély Camilo Bordini ao 

feito em comento para eventual carga dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Nova Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018.
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Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 73013 Nr: 623-12.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:SP 24.956, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:SP 234.665, WILLIAM BEHLING 

PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.É o relatório. Desta forma e sem maiores delongas, a conversão da 

presente ação é medida que se impõe.4.Ante ao exposto, DETERMINO a 

conversão da presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em PROCESSO 

DE EXECUÇÃO.5.Proceda-se a redistribuição dos autos para que conste 

na capa como Ação de Execução Extrajudicial.6.Após, CITE-SE a parte 

executada para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias, 

ou oferecer bens à penhora, caso a parte exequente não os tenha 

indicado, nos termos do art. 829, § 2º, do CPC.7.Decorrido o prazo sem 

que tenha o executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, (art. 829, § 1º, CPC). No 

mesmo ato, deverá ser removido o bem penhorado, depositando-o com a 

parte exequente.8.A parte executada poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do 

mandado de citação. Os embargos não terão efeito suspensivo, nos 

termos do art. 919, CPC.9.No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, consoante art. 916, CPC.10.Nos termos do 

artigo 827, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, os quais reduzirão à metade em caso de pronto pagamento nos 

termos do parágrafo único do artigo supracitado.11.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário12.Às providencias.Nova Monte Verde/MT, 17 

de abril de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de 

Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65060 Nr: 989-56.2014.811.0091

 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: Cleonice de Lima Camargo - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Andrei Lopes Iglesias - 

OAB:MG 133.485, Valdonir Barbosa de Lima Filho - OAB:MG 139.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 989-56.2014.811.0091

Código 65060

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Em que pese à petição juntada às fls. 125/126, vislumbro que os então 

causídicos da parte autora não carrearam ao feito a devida notificação.

Nessa perspectiva, no termos do art. 112, do CPC, DETERMINO que os 

causídicos comprovem a comunicação quanto à mencionada renúncia dos 

poderes.

Outrossim, considerando a ausência de comprovação no que diz respeito 

a notificação do cliente, ora autor, sobre a renuncia dos poderes, entendo 

que os causídicos ainda continuam representando o autor no feito em 

testilha, pois não há notificação, nos termos do §1º, do mencionado artigo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Nova Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 32247 Nr: 833-83.2005.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Ortolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Antônio Gomes, Gilberto Mariano 

Varela, Tarquírio do Nascimento Peixoto, Idelcio Alves Jardim, Ordilei 

Woshigton Souza da Silva, Victor dos Santos, João de tal, Pedro de 

Souza, Ataíde de tal, Vulgo "Tizil"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Pereira Oliveira - 

OAB:OABMT 7499-A

 Processo n.º 833-83.2005.811.0091

Código 32247

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

 MANIFESTE-SE a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60158 Nr: 1424-35.2011.811.0091

 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: Valdecir Gonçalves, Valdecir Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Teixeira de Almeida, José Luis 

Teixeira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:OAB/MT 16.889, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, Manoel Luiz de Lima - 

OAB:OAB/MT 3.397, SALVADOR PERES PERES - OAB:OAB/MT 6.440-B, 

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:OAB/MT 3.735

 Processo n.º 1424-35.2011.811.0091

Código 60158

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

MANIFESTE-SE a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 39951 Nr: 1683-64.2010.811.0091

 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: Marcia Cristina Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hipercard Adm de Cartão de Crédito LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1683-64.2010.811.0091

Código 39951

Ação AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA
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Requerente MARCIA CRISTINA ALVES SOARES

 Requerido HIPERCARD ADM DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.

Vara Única

S E N T E N Ç A

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

1. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por MARCIA CRISTINA ALVES SOARES em face de HIPERCARD ADM DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.

2. Inicial e documentos, às fls. 08/31.

3. Despacho inicial, à fl. 33/34.

4. A parte requerida foi devidamente citada, conforme fls. 36/36v.

5. Pedido de decretação da revelia, às fls. 38/40.

6. Certidão informando que a parte requerida deixou decorrer in albis o 

prazo para se manifestar, às fls. 41.

7. É o relatório. Fundamento e decido.

8. Nos termos do art. 355, incisos I e II, do CPC, não havendo necessidade 

de produção de provas e considerando que o processo encontra-se em 

ordem, comportando julgamento, passo a julgá-lo.

I – DA LIDE:

9. Em síntese, narra a parte autora que ao realizar uma compra no 

Comercio Local desta urbe foi surpreendida pela informação de que seu 

nome estava incluso nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da não 

quitação de um empréstimo no valor de R$ 4.025,46 (quatro mil e vinte e 

cinco reais e quarenta e seis centavos), feito junto a rede HIPERCARD, ora 

requerida.

10. Aduz a autora que tal negativação é indevida, pois desconhece 

qualquer relação jurídica realizada junto à parte requerida.

11. Diante de tais fatos, pugna a autora pela procedência da presente 

ação com fito de acolher o pleito liminar a fim de determinar a exclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito refere à dívida que ora se 

discute.

12. No mérito, a autora requer a confirmação da liminar, bem como pela 

procedência do pedido de danos morais.

13. Instado a se manifestar, a parte querida, em que pese a citação 

positiva, quedou-se inerte.

14. Eis o núcleo da celeuma.

15. Considerando a inexistência de liminar pendente de apreciação, passo 

à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

16. Pois bem, analisando minuciosamente os autos, verifico que a 

procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Vejamos.

17. Primeiramente, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável ao caso em comento, bem como que a inversão do ônus da 

prova se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da 

defesa dos direitos do consumidor em juízo.

 18. É bom que se diga que a inversão do ônus da prova, nos termos da 

legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de 

julgamento ou de procedimento. Na verdade, ela constitui um direito de 

facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo, nos precisos 

termos preconizados pelo art. 6, VIII, do CDC, in verbis:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: [...];

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova (destaquei em negrito), a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. (grifo 

nosso).

19. Nesta perspectiva, a parte requerida não conseguiu carrear aos autos 

provas robustas para valorizar seu pleito, pois, mesmo devidamente 

citada, quedou-se inerte.

20. No caso em testilha, convém salientar que a autora realmente não fez 

prova do fato constitutivo de seu direito. Ocorre que em matéria de dano 

moral decorrente de inserção nos órgãos de proteção ao crédito, o dano é 

presumido, portanto, a produção de tal prova era dispensável, todavia, 

tratando-se de relação de consumo, caberia à parte ré comprovar fato 

extintivo, modificativo do direito do autor, conforme acima mencionado, nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC (inversão do ônus da prova), do qual não se 

desincumbiu.

 21. Feita tal anotação, a parte autora não pode ser imposta ao ônus da 

prova de fato negativo (prova diabólica), consistente na ausência de 

celebração do contrato junto aos órgãos de proteção ao crédito.

22. Nessa linha de raciocínio, é também o posicionamento adotado pela 

Augusta e Respeitável Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, pois ao julgar a Apelação Cível n. 4379/2018, restou 

precisamente apontado que:

“[...] I – Competia à ré, ora primeira apelante, por meio de prova idônea a 

comprovação da origem dos débitos apontados como devidos, além de 

comprovar que a autora realmente não efetuou o pagamento dos valores 

cobrados, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, e o artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, 

senão da empresa que mantêm o registro de todos os contratos e 

serviços disponibilizados aos usuários. II - Diante da ausência de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, resta evidente 

o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora primeira apelante, que 

falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida de 

valores, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço 

defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa 

do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17) [...]”

 23. Noutro viés, não pode a parte autora querer se eximir da 

responsabilidade pelos danos causados ao consumidor inocente em 

decorrência dessa fraude, uma vez que o risco do empreendimento corre 

por sua conta, tornando sua responsabilidade objetiva, conforme 

entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

do REsp n. 1199782/PR, de relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe 

Salomão.

24. Assim, não logrando êxito a parte ré, ante a revelia, em comprovar a 

inexistência de defeito na prestação do serviço ou que o fato ocorreu por 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II, do 

CDC), não cabe a excludente de reponsabilidade invocada, devendo ser 

declarado inexistente o débito apontado na exordial e reconhecida a 

obrigação de indenizar pela negativação indevida, por se tratar de dano 

moral in re ipsa.

II.I – DO DANO MORAL

25. A pretensão indenizatória por dano moral, por sua vez, há de ser 

acolhida. A responsabilidade civil, enquanto instituto jurídico está 

expressamente consagrada na Constituição da República de 1988, em seu 

art. 5º, incisos V e X, que asseguram o direito de indenização àquele que, 

de alguma forma, tenha sofrido danos em seu patrimônio, em sua moral ou 

em sua imagem.

26. Nesse prisma e sem embargo da garantia constitucional, o legislador 

ordinário, na edição do novo Código Civil, incluiu dentre as modalidades de 

obrigações existentes a de indenizar, ao consagrar que Aquele que, por 

ato ilícito , causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (grifo nosso).

27. Em seu art. 186, o mesmo Diploma proclama que Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Conclui-se, da exegese normativa, que a responsabilidade civil nasce, em 

regra, da prática de uma conduta ilícita, ou seja, contrário ao direito posto, 

causadora de dano na esfera moral e/ou patrimonial.

28. A Lei nº 8.078/90, igualmente consagra, no âmbito das relações de 

consumo, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais 

[...] , assegurando que O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços [...] .

29. Na espécie, o dano resulta da negativação indevida do nome da 

autora, por culpa única e exclusiva da empresa ré, que não teve o zelo 

necessário para com o consumidor.

30. À respeito, José de Aguiar Dias leciona a culpa é falta de diligência na 

observância da norma de conduta, isto é, o desprezo, por parte do 

agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado, não 

objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na 

consideração das consequências eventuais da sua atitude .

31. Restou evidenciado pelo acervo probatório carreado aos autos, que a 

parte autora não contratou os serviços da empresa ré, o que gerou a 

ocorrência de negativação do nome da autora nos cadastros e restritivos 

de proteção ao crédito.

32. Portanto, não tendo procedido a ré da melhor forma para resguardar 

seus clientes de ataques de eventuais fraudadores, assumiu o risco de 

eventual contratação indevida, causando inegável dano moral à autora, 

que se viu lesada em sua honra.

33. Os efeitos danosos, na órbita moral, contudo, prescindem de 

comprovação. É que, por terem natureza imaterial, a prova de sua 
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ocorrência não pode ser feita nem exigida a partir dos meios tradicionais. 

Sendo, como são, in re ipsa, as consequências encontram-se ínsitas na 

própria ofensa, defluindo da ordem natural das coisas.

34. A propósito, destaca-se a lição do Des. Sérgio Cavalieri Filho: [...] 

entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum .

II.II – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

35. Quanto à verba indenizatória, ao fixá-la deve o Julgador buscar um 

critério de razoabilidade, com vistas à efetiva reparação dos danos morais 

sofridos pelo ofendido, sem que haja, no entanto, enriquecimento sem 

causa . Como sugere o professor Caio Mário da Silva Pereira, a 

indenização deve ser [...] nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva [...]. (grifo 

nosso).

36. Com relação ao abalo moral, é inegável que o evento narrado na 

petição inicial produz um processo superior ao simples contratempo, 

gerando até mesmo presumível insegurança no íntimo da pessoa que está 

à mercê de práticas abusivas, pois além da natural apreensão, gera a 

sensação de ter sido vítima de engodo.

37. Contudo, apesar de reconhecida a lesão moral, os fatos narrados pela 

autora não permitem a visualização de abalo de grande extensão, capaz 

de justificar a estimativa constante da inicial.

III – DISPOSITIVO

38. Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de 

tutela antecipada para retirar imediatamente o nome da autora dos órgãos 

de proteção ao crédito, e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 4.025,46 

(quatro mil e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), bem como 

para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescida de 

correção monetária pelo índice do INPC e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a partir da citação e correção monetária a partir da data desta 

sentença. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

39. CONDENO a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 20% (vinte por 

centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

40. Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37287 Nr: 403-92.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Francisco e Souza, Maria Rosalba Oliveira de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idamar Ribeiro Murad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 403-92.2009.811.0091

Código: 37287

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível na qual as partes informam que foi entabulado 

acordo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, em análise aos autos, verifico que as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

Neste sentido, postula o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Desta forma, considerando que as partes transigiram, conforme petição 

acostada aos autos, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as 

mesmas.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais conforme acordado.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62001 Nr: 156-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdC, WBdC, SBdC, WBdC, VBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIBdC, BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Processo n.º 156-72.2013.811.0091

Código 62001

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Primeiramente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária certifique nos 

autos se a parte autora ajuizou a ação principal, no prazo de 30 (trinta) 

dias, após o cumprimento da liminar.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Nova Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 72306 Nr: 176-24.2017.811.0091

 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: Adelaide Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 176-24.2017.811.0091

Código 72306

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Cuida-se de Ação Previdenciária com Pedido de Concessão de 

Aposentadoria por Idade ajuizada por ADELAINE FERREIRA DA SILVA em 
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face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Com a inicial, vieram os documentos devidamente carreados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

A tutela antecipada será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do CPC.

No caso em testilha, não restou demonstrado, de forma cristalina, haver 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Como se não bastasse, o pedido liminar tem forte cunho satisfativo e se 

confunde com o próprio mérito, motivo pelo qual não pode prosperar.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, RECEBO a inicial posto 

que atendidos os requisitos do art. 319, do CPC, e INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, visto que ausentes o fumus boni iuris e o periculun 

in mora, requisitos essenciais para a concessão da medida.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE a parte requerida, por carta precatória (art. 247, inciso III, do CPC), 

na pessoa de seu representante legal, para responder no prazo legal, nos 

termos dos arts. 232 e 335, inciso III, ambos do CPC.

Consigne-se na missiva que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344, do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Nova Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63439 Nr: 1410-80.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais para Construção LTDA 

ME, José Mario Martins Bortolette, Maria Luiza de Oliveira Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar os requeridos ao 

pagamento da importância de R$ 101.742,82 (cento e um mil setecentos e 

quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigidos 

pelo índice INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir da constituição em mora. Consequentemente, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, o que faço 

com arrimo nas letras do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo 

Civil.2.CONDENO os requeridos ao pagamento das custas, e despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (quinze por 

cento) do valor do débito atualizado.3.Com o trânsito e julgado, 

arquivem-se com as cautelas e baixas de estilo. 4.P.I.C.Nova Monte 

Verde/MT, 17 de abril de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, 

em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62630 Nr: 770-77.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema Kalmback

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 770-77.2013.811.0091

Código 62630

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIME-SE a parte autora para juntar aos autos documentos que 

comprovam a entrada administrativa junto ao INSS.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

Nova Monte Verde/MT, 17 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 1490-10.2014.811.0091

 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: Patrícia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:156.844/SP, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:327.026/SP

 Processo n.º 2009/224.

Código 37764

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Vistas ao Ministério Público.

Outrossim, INTIME-SE a Advocacia-Geral da União para manifestar 

eventual interesse na lide.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Nova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 35628 Nr: 83-76.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wlademir Domingos Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Rodrigo Gomes Bressane - OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Trata-se de demanda em que o polo ativo desistiu do feito antes da 

citação.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a desistência é anterior à apresentação de 

contestação, HOMOLOGO o ato e extingo o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 1473-37.2015.811.0091

 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: Cia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT-9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Trata-se de demanda em que o polo ativo desistiu do feito antes da 

citação.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a desistência é anterior à apresentação de 

contestação, HOMOLOGO o ato e extingo o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63542 Nr: 1472-23.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Andreu, Maria Helena Xavier Andreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceir José de Oliveira, Marcia da Silva Alcaraz 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio José Valentim - 

OAB:MS 15.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Trata-se de demanda em que o polo ativo desistiu do feito antes da 

citação.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a desistência é anterior à apresentação de 

contestação, HOMOLOGO o ato e extingo o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68846 Nr: 1619-78.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAA, EAA, CAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, N. A. A. e E. A. A., representados por sua genitora, ajuizaram 

ação de execução de alimentos em face de Itamar Barreto Alecrim. À fl. 19 

foi certificado que não houve êxito na citação. Intimado o polo ativo para 

manifestação acerca da mencionada certidão (fl.20), nada foi dito ou 

requerido (fl.22). É o relato do necessário. Fundamento e decido. O Código 

de Processo Civil estabelece que “Para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade” (art. 17). Neste viés, caso o juiz constate que não 

há interesse processual, é seu dever extinguir o processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, do CPC: (...) Pois bem. O relato 

processual permite a conclusão de que a requerente não mais tem 

interesse no prosseguimento do feito, deixando de cumprir deveres 

inerentes ao processo, tal como indicar outro endereço para a citação do 

requerido, ficando clara a ausência superveniente do interesse de agir. 

Com tais considerações, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o 

processo. Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69130 Nr: 28-47.2016.811.0091

 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: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos,

 Trata-se de demanda em que os envolvidos optaram pela autocomposição 

e transacionaram quanto à guarda dos filhos, visitas, pensão alimentícia e 

rateio das despesas médicas, de materiais escolares e de vestimentas.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado às fls. 47/48, 

respeitando interesse de terceiros, HOMOLOGO para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais a avença com relação à guarda, visitas, alimentos 

e custeio dos gastos em favor dos filhos do casal.

 Posto isso, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 73932 Nr: 1147-09.2017.811.0091

 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 Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara Assaiante Campanucci ME, Tiago 

Campanucci Spletozer, Silmara Assaiante Campanucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de demanda em que os envolvidos, no curso do procedimento, 

optaram pela autocomposição e fizeram acordo quanto à execução.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado às fls. 51/56, 

respeitando interesse de terceiros, HOMOLOGO para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais a avença.

 Posto isso, EXTINGO A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Ressalto apenas que eventuais custas serão rateadas entre os 

envolvidos.

Cada parte arcará com os honorários de seus patronos.

Considerando a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado imediatamente e ao arquivo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62889 Nr: 951-78.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greicielle Martins de Araújo

 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:

 Vistos em cooperação, Greicielle Martins de Araújo ajuizou ação em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS objetivando o recebimento de 

salário maternidade. Na contestação, a autarquia requerida alegou a 

preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de 

comprovação de pedido efetuado administrativamente. Requereu a 

suspensão do feito por 60 dias para a juntada do requerimento. À fl. 46, o 

magistrado contemporâneo determinou a juntada da solicitação feita para o 

INSS, sob pena de extinção, todavia o polo ativo não atendeu à ordem. Ao 

final, a autora requereu a desistência da ação. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento carece da 

demonstração do interesse de agir por ausência do requerimento 

administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante do exposto e 

ressaltando a inércia da parte demandante, embora haja pedido de 

desistência, reconheço a ausência de interesse de agir, nos termos do 

art. 485, VI do CPC, e EXTINGO O FEITO, sem resolução de mérito. Sem 

custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 1093-48.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediver Antonio Urtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Ediver Antônio Urtado ajuizou ação em face do Instituto Nacional do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 512 de 636



Seguro Social – INSS objetivando o recebimento de benefício 

previdenciário.

No curso do procedimento, a parte autora requereu a desistência da ação.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O relato processual permite a conclusão que o polo ativo não tem mais 

desejo no tramite do processo, por superveniente ausência de 

necessidade e/ou utilidade.

 Diante do exposto, embora haja pedido de desistência, reconheço a 

ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC, e 

EXTINGO O FEITO, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67714 Nr: 885-30.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos em cooperação,

 Trata-se de demanda em que os envolvidos, no curso do procedimento, 

optaram pela autocomposição e fizeram acordo quanto à pretensão 

autoral.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado às fls. 

100/101, respeitando interesse de terceiros, HOMOLOGO para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais a avença.

 Posto isso, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Cada parte arcará com os honorários de seus patronos, nos termos da 

transação.

Devido à desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

imediatamente e arquive-se.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 72312 Nr: 182-31.2017.811.0091

 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: Moises de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Trata-se de demanda previdenciária em que o polo ativo não 

apresentou a comprovação do indeferimento do requerimento 

administrativo, requisito para a constatação da existência do interesse de 

agir. Intimada para providenciar o necessário, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, a parte autora quedou-se inerte. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Consoante relatado, o procedimento 

carece da demonstração do interesse de agir por ausência do 

requerimento administrativo prévio. Nesse sentido, trago à baila: (...) Diante 

do exposto e ressaltando a inércia da parte demandante, nos termos dos 

arts. 321, parágrafo único e 485, VI do CPC, reconheço a ausência de 

interesse de agir e INDEFIRO a petição inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62517 Nr: 660-78.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Araújo Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Maria de Lourdes Araújo Felix ajuizou ação em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS objetivando o 

recebimento de benefício previdenciário. Na contestação, a autarquia 

requerida alegou a preliminar de ausência de interesse de agir por 

inexistência de comprovação de pedido efetuado administrativamente. 

Requereu a suspensão do feito por 60 dias para a juntada do 

requerimento. À fl. 106, o magistrado contemporâneo determinou a juntada 

da solicitação feita para o INSS, sob pena de extinção, todavia o polo ativo 

não atendeu à ordem. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Consoante relatado, o procedimento carece da demonstração do interesse 

de agir por ausência do requerimento administrativo prévio. (...) Diante do 

exposto e ressaltando a inércia da parte demandante, reconheço a 

ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC, e 

EXTINGO O FEITO, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 36147 Nr: 601-66.2008.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSB, AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação, Trata-se de procedimento em que o polo ativo 

almejava a destituição de poder familiar de Berenice Ferreira de Brito em 

relação a Wesley de brito e a adoção da criança. No curso do 

procedimento, Wesley atingiu a maioridade (em 10 de setembro de 2013). 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Nos termos do art. 1.635 

do Código Civil, a maioridade configura causa para a extinção do poder 

familiar, ensejando a impossibilidade acolhimento da pretensão autoral e, 

por conseguinte, a perda superveniente do interesse de agir por 

inexistência de utilidade do processo. Nesse sentido, trago à baila: (...) 

Diante do exposto e ressaltando a perda do objeto, nos termos do art. 485, 

VI do CPC, reconheço a ausência de interesse de agir e EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 32852 Nr: 222-96.2006.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wairo Lemes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Admir Fortes de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:OAB-MT 

7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento em que o polo ativo foi intimado para impulsionar 

o feito, mediante a nomeação de outro representante, mas nada fez ou 

manifestou.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O Código de Processo Civil estabelece que “Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade” (art. 17).

Neste viés, caso o juiz constate que não há interesse processual, é seu 

dever extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)”.

O relato processual permite a conclusão de que os requerentes não mais 

tem interesse no prosseguimento do feito, deixando de cumprir deveres 

inerentes ao processo, ficando clara a ausência superveniente do 

interesse de agir.
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Em complemento, o polo ativo foi intimado, consoante prevê o art. 76, §1º, 

I, do CPC, para constituir novo advogado, mas nada fez no prazo 

estipulado, ensejando a extinção do feito também por este motivo.

 Com tais considerações, nos termos do art. 485, VI e 76, §1º, I, ambos do 

CPC, EXTINGO o processo.

 Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 41373 Nr: 1111-74.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Matias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Técnica Educacional da Lapa - 

Sistema de Ensino Eadcon, Fundação Universidade Tocantins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ZONARI 

LETCHACOSKI - OAB:18445

 Vistos em cooperação,

Trata-se de ação em que a parte autora desistiu do trâmite do 

procedimento em tela, ajuizado no distante ano de 2011. Intimadas, uma 

das empresas demandadas concordou com a extinção do processo e a 

outra, pediu vista dos autos.

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o procedimento se arrasta desde o 

agosto de 2011, restando clara a conclusão de que o polo ativo não tem 

mais interesse no tramite do processo, por superveniente perda de 

necessidade e/ou utilidade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, reconheço a ausência de interesse de agir e, nos 

termos do art. 485, VI do CPC, e EXTINGO O FEITO, sem resolução de 

mérito.

As custas já foram pagas.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 33337 Nr: 704-44.2006.811.0091

 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: Lorival de Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Pereira Oliveira - 

OAB:OABMT 7499-A

 Vistos em cooperação,

 Trata-se de ação em que o polo ativo foi intimado para apresentar 

endereço do requerido, sob pena de extinção, mas não impulsionou o feito 

(fls.122/125).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O Código de Processo Civil estabelece que “Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade” (art. 17).

Neste viés, caso o juiz constate que não há interesse processual, é seu 

dever extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)”.

A partir do relato processual, fica claro que o polo ativo não mais tem 

interesse no prosseguimento do feito, deixando de cumprir deveres 

inerentes ao processo, ficando clara a ausência superveniente do 

interesse de agir.

Com tais considerações, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o 

processo.

 Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37312 Nr: 428-08.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 15 dias, informar 

novo endereço do requerido/executado, sob pena de extinção.

Com o decurso do prazo certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40065 Nr: 1797-03.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Perotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 15 dias, informar 

novo endereço do requerido/executado, sob pena de extinção.

Com o decurso do prazo certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40742 Nr: 481-18.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Anuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 15 dias, informar 

novo endereço do requerido/executado, sob pena de extinção.

Com o decurso do prazo certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70292 Nr: 711-84.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 15 dias, informar 

novo endereço do requerido/executado, sob pena de extinção.

Com o decurso do prazo certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71528 Nr: 1557-04.2016.811.0091
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Naiara Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora/exequente para, no prazo de 15 dias, informar 

novo endereço do requerido/executado, sob pena de extinção.

Com o decurso do prazo certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62981 Nr: 1037-49.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B Fernandes Moco ME, Getúlio Lopes, 

Lucinéia Beatriz Fernandes Moco, Fabiana Cardoso Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se eventual decurso de prazo sem oposição de embargos à 

execução.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

dias.

Com o decurso do prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68807 Nr: 1589-43.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se eventual decurso de prazo sem oposição de embargos à 

execução.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

dias.

Com o decurso do prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73354 Nr: 862-16.2017.811.0091

 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 Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Odisio, Joaquim Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se eventual decurso de prazo sem oposição de embargos à 

execução.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

dias.

Com o decurso do prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40796 Nr: 535-81.2011.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Posto isto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.Intime-se o 

devedor por meio de seu Patrono, via DJE, 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.Por fim, determino a 

alteração na capa dos autos e no sistema apolo devendo constar no apolo 

ativo a pessoa de Mauro Galera Mari, e no polo passivo a pessoa de 

Orlando Felix de Lima.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69731 Nr: 382-72.2016.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra de Oliveira Cavalheiro Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dirceu Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Manica - 

OAB:OAB/MT 3.560, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 CARGA EXTRAPOLADA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado Edson campos de Azevedo para que proceda a devolução 

destes autos, no prazo de24 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41297 Nr: 1036-35.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 61-v.

Tudo cumprido, arquive-se com as anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60506 Nr: 339-77.2012.811.0091

 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: Adelino Cadena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 

05 dias.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 74171 Nr: 1281-36.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teodoro Candido ME, Daniel Teodoro 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto ao bem oferecido à 

penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em caso de recusa, deverá o exequente já indicar bens passíveis de 

penhora ou requerer o que de direito.

Após, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74493 Nr: 1484-95.2017.811.0091

 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: Antônio Pedro Silvério

 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:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/08/2018, às 16h10min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60759 Nr: 592-65.2012.811.0091

 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: Paulo Fornaziero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/08/2018, às 16h50min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72309 Nr: 179-76.2017.811.0091

 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: Josué Galdino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o autor pessoalmente para apresentar o comprovante de 

indeferimento administrativo no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Com o decurso do prazo, certifique-se e voltem concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73715 Nr: 1038-92.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Lingnau, Israel Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Lima da Silva, Jossimar Lima da Silva, 

Paulo de Tal, Sergio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Certifique-se o decurso do prazo para apresentação da contestação dos 

requeridos Juvenal, Jossimar e Sérgio.

Após, intime-se o autor para informar novo endereço do requerido Paulo 

de Tal, no prazo de 15 dias, sob pena de excluí-lo do polo passivo da 

demanda.

Com o decurso do prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61826 Nr: 1312-32.2012.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Marcolino dos Santos, Geraldina Alves dos 

Santos, João Batista dos Santos, Liamar Umbelina de Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irdeu Pinto da Costa, Outras Partes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Alvim - 

OAB:3.285-MT, José Roberto Alvim - OAB:3285/MT

 Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT-11.324

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 579-76.2006.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MM, DCMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Zanela - 

OAB:2283/SC

 Vistos em cooperação,

 Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de investigação de paternidade 

em que desde o ano de 2007 o infante e sua genitora não foram 

localizados.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando que o adolescente e sua mãe permaneceram 

processualmente inertes por mais de 10 anos, tenho que não há mais 

interesse na continuidade deste procedimento.
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 Diante disso, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o processo. Sem 

custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39065 Nr: 792-43.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Assis Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Adv. - OAB:

 Vistos em cooperação, Banco Finasa S.A. ajuizou ação em face de 

Simone Assis Furtado visando a busca e apreensão de bem gravado com 

alienação fiduciária. Extinta a ação por abandono, o recurso de apelação 

foi provido para anular a sentença e determinar a continuidade do feito. 

Com o retorno dos autos, o polo ativo foi intimado para promover o 

deslinde do procedimento em 15 dias, sob pena de extinção, e ainda assim 

deixou de adotar qualquer medida, se mantendo silente. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. O Código de Processo Civil estabelece 

que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (art. 

17). Neste viés, caso o juiz constate que não há interesse processual, é 

seu dever extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, do CPC: (...) Pois bem. Feita estas ponderações abstratas, passo 

a destacar alguns dos atos registrados neste processo. Como consignado 

à fl. 81, o demandante foi intimado para impulsionar o feito, mas nada fez. 

Ademais, o autor foi intimado para recolher as custas complementares do 

oficial de justiça em 27/07/2010 e até os dias atuais não as pagou. O relato 

processual permite a conclusão de que a requerente não mais tem 

interesse no prosseguimento do feito, deixando de cumprir deveres 

inerentes ao processo, ficando clara a ausência superveniente do 

interesse de agir. Com tais considerações, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, extingo o processo. Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 36939 Nr: 59-14.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC, AGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Jociane Leite Branco - 

OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Intime-se o polo ativo, pessoalmente, para impulsionar o feito em até 5 

dias, sob pena de extinção por abandono do processo e revogação da 

medida liminar.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 915-07.2011.811.0091

 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: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Defiro os pedidos de fls. 66 e 68 para efetivação da citação ficta já 

autorizada por meio da decisão anterior.

Cumpra-se, com urgência (Meta 02).

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 1792-78.2010.811.0091

 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: Argeu Patti, Antonio Ferreira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos em cooperação,

Intimem-se os envolvidos para, em até 10 dias, manifestarem quanto às 

provas que pretendem produzir. Registro que o silêncio importará no 

julgamento imediato.

Decorrido o lapso temporal acima fixado, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 61164 Nr: 997-04.2012.811.0091

 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: Alan Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Antes de promover o deslinde do procedimento, determino a intimação do 

polo ativo para, em até 30 dias, comprovar o interesse de agir, 

apresentando que foi feito o requerimento administrativo e que este foi 

indeferido pelo INSS, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62464 Nr: 612-22.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESC, EPSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Considerando que o estudo social foi feito há quase 3 anos e a 

possibilidade de alteração do contexto, determino a realização de novo 

estudo com o polo ativo.

Juntado o relatório, intimem-se os envolvidos para manifestação no prazo 

sucessivo de 5 dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62763 Nr: 1369-50.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana dos Santos Freitas

 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:
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 Vistos em cooperação,

Antes de promover o deslinde do procedimento, determino a intimação do 

polo ativo para, em até 30 dias, comprovar o indeferimento do 

requerimento administrativo, sob pena de extinção por ausência de 

interesse de agir.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66024 Nr: 1765-56.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRBT, MGBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Tendo em vista que a parte exequente não indicou bens passíveis de 

penhora, SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 1 ano, conforme dispõe o art. 

921, III, do CPC.

Após o decurso do lapso temporal da suspensão, iniciará a contagem da 

prescrição intercorrente, nos termos do dispositivo normativo mencionado.

Intime-se o polo ativo para ciência prévia e arquive-se, com as anotações 

inerentes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 37112 Nr: 227-16.2009.811.0091

 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: Deodato José Ferreira, Marcia Regina Lago Reis 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Gaetano Junior, Eliane Edvirgens Belucio 

Gaetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 Processo nº 227-16.2009.811.0091

Código nº 37112

Vara Única

Visto em Regime de Cooperação.

INTIME-SE as partes acerca da proposta de honorários, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 32448 Nr: 1020-91.2005.811.0091

 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: Nadir Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 231/2005

Código nº 32448

Vara Única

Visto em Regime de Cooperação.

Considerando o lapso temporal decorrido desde provisório, DETERMINO a 

intimação da parte autora, através de sua causídica, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção dos autos sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 64940 Nr: 899-48.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRCP, APSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Processo nº 899-48.2014.811.0091

Código nº 64940

Vara Única

Visto em Regime de Cooperação.

Em que pese o pedido formulado pelo Douto Causídico, às fls. 43/44, dou 

ciência ao mesmo, a título de esclarecimento, do teor do artigo 112, do 

Novo Código de Processo Penal, o qual dispõe que: “O advogado poderá 

renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista 

neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este 

nomeie sucessor.”

Desta forma, restando devidamente esclarecida qualquer mácula que por 

ventura pudesse existir, INDEFIRO o pedido retro e DETERMINO a intimação 

do referido causídico para comprovar nos autos o cumprimento integral do 

dispositivo acima citado, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60141 Nr: 1406-14.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martim Harmatiuk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dias, Valdecir Marciano de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Processo nº 1406-14.2011.811.0091

Código nº 60141

Vara Única

Visto em Regime de Cooperação.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo legal.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por ser tratar de processo incluso na Meta 

02/2018 do CNJ.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65887 Nr: 1642-58.2014.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Securitizadora de Créditos S/A, Edilson Guermand 

de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Marcelo Spinola da Rosa - 

OAB:MT 13.731, Mayara Pereira Soares - OAB:MT 17.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar a substituição do cheque 

constante à fl. 27 por cópia, devendo ser certificado nos autos, no prazo 
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de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62818 Nr: 891-08.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greice Keli Souza Godinho

 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:

 Vistos em cooperação,

 Intimem-se os envolvidos para, em até 10 dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir. O silêncio acarretará o julgamento imediato.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos para saneamento ou 

sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65291 Nr: 1184-41.2014.811.0091

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joara Fernandes Pinto, Juliana Fernandes Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Medeiros Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:OAB/MT 3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928

 Processo n.º 1184-41.2014.811.0091

Código 65291

1ª Vara

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62891 Nr: 953-48.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dersite Aparecida Passarelli

 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:

 Vistos em cooperação,

 Intimem-se os envolvidos para, em até 10 dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir. O silêncio acarretará o julgamento imediato.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos para saneamento ou 

sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39863 Nr: 1595-26.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Caetano de Oliveira

 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:

 Vistos em cooperação,

Tendo em vista que o autor não compareceu ao exame pericial e que é de 

conhecimento do juízo que o profissional nomeado não está mais 

disponível para a execução do encargo, NOMEIO, em substituição, a 

médica Dra. Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9.327, com endereço 

profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, 

Centro, nesta cidade, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do Códio de 

Processo Civil em vigência.

Consigno que a ausência da parte autora causará a extinção do processo 

por ausência superveniente de interesse de agir.

 Às providências para a realização da perícia, consoante determinações 

às fls. 81/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 40937 Nr: 676-03.2011.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:122.626, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Diante do tempo decorrido desde o último andamento, determino a 

intimação do polo ativo para impulsionar o feito em até 15 dias, sob pena 

de extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Cumpra-se, com urgência (meta 02).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40062 Nr: 1794-48.2010.811.0091

 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: Donizete Aparecido Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 IMPULSIONO os autos para intimação da parta requerida para que, com o 

trânsito em julgado, requeira o que de direito no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64876 Nr: 841-45.2014.811.0091

 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: Itamar Gonçalves Barbosa

 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:MT 

14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Tendo em vista que o laudo da perícia anterior não respondeu aos 

quesitos apresentados, NOMEIO a médica Dra. Mariana Reis Barreto, 

CRM-MT nº 9.327, com endereço profissional no PSF João Hunka Neto, 

localizado na Avenida Rondonópolis, Centro, nesta cidade, para efetuar 

perícia médica na parte autora, independentemente de compromisso, com 

base no artigo 468, do Códio de Processo Civil em vigência. Fixo seus 

honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais).

 Intime-se a perita com cópia dos quesitos para informar a data e horário, 

com prazo suficiente para possibilitar a intimação das partes. Na 

sequência, às providências para ciência dos envolvidos acerca da perícia. 
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O laudo deverá ser apresentado em até 15 dias da realização do exame.

 Com o laudo, intimem-se para manifestação em até três dias. Não 

havendo pedido de complementação, expeça-se o necessário para o 

pagamento dos honorários periciais e conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65128 Nr: 1047-59.2014.811.0091

 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: EdSPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 2.Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante na inicial para DECRETAR o divórcio e o 

fim do vínculo matrimonial entre ELIDIA DOS SANTOS PONTES DE ARAÚJO 

e ADILSON ALVES DE ARAÚJO, nos termos do artigo 226, § 6º, da 

Constituição Federal, com alteração dada pela Emenda Constitucional nº. 

66/2010 e, para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.3.Custas pelo 

Estado, por serem os requerentes beneficiários da justiça gratuita.4.Após, 

transitada em julgado, determino a expedição de mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil competente, para que proceda as devidas 

providências, informando que a requerida não utilizará mais o sobrenome 

do autor, passando a usar o nome de solteira: ELIDIA DOS SANTOS 

PONTES.15.Após, remetam os autos ao arquivo definitivo, procedendo-se 

à baixa na distribuição com as cautelas de praxe. 16.P.I.C.Nova Monte 

Verde/MT, 20 de abril de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, 

em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 36176 Nr: 631-04.2008.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Valdir Mendes 

Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/88.

 Código 36176

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo embargante em face 

da Sentença de fls. 23/28.

Embargos de Declaração às fls. 32/37.

Certidão informando que os embargos são tempestivos, às fls. 38.

É O RELATÓRIO SUCINTO.

DECIDO.

Primeiramente, diante dos Embargos de Declaração apresentado, vê-se 

que este é meramente protelatório senão vejamos.

Os Embargos de Declaração no direito brasileiro é o nome da peça 

processual interposta com a finalidade de pedir ao juiz ou tribunal prolator 

de uma sentença, decisão ou acórdão que elimine a existência de uma 

possível obscuridade, omissão ou contradição, o que não é o caso em 

tela.

Desta forma, em que pese a irresignação com a sentença, não há nos 

autos nenhum dos requisitos legais a ensejar o acolhimento dos 

embargos, não prevalecendo, assim, a irresignação da parte autora, pois 

não há na decisão guerreada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade.

Além disso, como bem esclarece o Superior Tribunal de Justiça :

 “A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com 

ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento das 

partes.” (grifo nosso).

Ademais, a decisão é proferida pelo Juiz de acordo com sua convicção 

diante dos fatos e provas produzidas no desenvolver do processo.

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revela mera irresignação com a sentença proferida, fato processual 

que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, REJEITO os Embargos 

de Declaração, tendo em vista à ausência dos requisitos estabelecidos no 

artigo 1.022, do CPC, o que caracteriza o intento meramente protelatório do 

Embargante e, em consequência, MANTENHO a sentença guerreada pelos 

seus próprios fundamentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41366 Nr: 1105-67.2011.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anesio Berthi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira Zoccoli, Mauro Celcio 

Cardoso Nascimento, Jurandir de Assis Pinheiro, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1105-67.2011.811.0091

Código 41366

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 41519 Nr: 1257-18.2011.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Zoccoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Antônio da Silva, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Processo n.º 1257-18.2011.811.0091

Código 41519

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

MANIFESTEM-SE as partes, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60082 Nr: 1347-26.2011.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Zoccoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anesio Berthi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1347-26.2011.811.0091

Código 60082

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65477 Nr: 1338-59.2014.811.0091

 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: Adelino Bezerra da Silva

 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:

 Processo n.º 1338-59.2014.811.0091

Código 65477

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65556 Nr: 1408-76.2014.811.0091

 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: Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Solange Sousa 

Kreidloro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Processo n.º 1408-76.2014.811.0091

Código 65556

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

MANIFESTE-SE a parte requerida, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31705 Nr: 341-38.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI JOSÉ DANIELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERICO POLITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11289 - A

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade 

de realizar a penhora e avaliação dos bens de propriedade do executado, 

comprovando nos autos o seu devido pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59046 Nr: 792-82.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO BRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo de suspensão deferido, intimo a parte exequente 

para prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51779 Nr: 1074-28.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de 

realizar a penhora e avaliação dos veículos de propriedade do executado, 

comprovando nos autos o seu devido pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52405 Nr: 341-28.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lianete Clara Kipper

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/OABMT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

complementação de Diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$710,00, conforme certidão de ref. 19. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58496 Nr: 538-12.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilvo Schanne

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

complementação da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$130,00, conforme certidão de ref. 14. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50681 Nr: 46-25.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI STUMM ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECODAMATA MUDAS FLORESTAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11289 - A

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade 

de proceder com a penhora e avaliação, comprovando nos autos o seu 

devido pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30912 Nr: 335-65.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO 

LTDA- SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECINDO AMÂNCIO FREIRE, Amador 

Alves da Silva, José Flavio Petry, NELI FERREIRA DOS RAMOS DA SILVA, 

NELCI PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade 

de proceder com a penhora e avaliação, comprovando nos autos o seu 

devido pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32077 Nr: 70-92.2009.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNY CORRÊA GONÇALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO ROGERIO FERREIRA DA SILVA, PARA QUE 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS NO PRAZO DE 48 HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50250 Nr: 487-40.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, certifico e dou fé, que em razão da 

petição do autor informando a renúncia do valor excedente à expedição 

de RPV, procedi a exclusão do Ofício requisitório de Precatório, expedindo 

para tanto a Requisição de Pequeno Valor em favor do autor.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76598 Nr: 17-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32.799

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 8 de maio de 2018, às 9 horas, a ser realizado no Hospital 

Municipal, localizado na Rua Dois, s/nº, abaixo da Prefeitura, Bairro: Jardim 

das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 56-67.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMdSS, VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 I. Trata-se de Ação de Alimentos c.c. Gaurda com Pedido de Liminar, 

proposta por Vanessa Gomes dos Santos, em face de José Mauro Claudio 

da Silva, em relação à criança Wyctor Matteus dos Santos Silva.

II. O Ministério Público se manifestou favoralvelmente aos termos do 

acordo apresentado entendendo pela sua homologação desde que juntado 

o documento original e respectiva procuração.

III. Sendo assim, INTIME-SE o requerido para que no prazo de 5 (cinco) 

dias junte cópia original ou se manifeste expressamente pela homologação 

do acordo a fim de atestar a autenticidade das assinaturas lançadas nos 

instrumentos juntados no presente ato.

IV. Com a manifestação do requerido ou após transcurso do prazo in albis 

retornem os autos conclusos.

V. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71431 Nr: 723-58.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valderi Tirloni, Delosmar Alecir Correa 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial tendo por exequente o Banco 

do Bradesco S.A e por executado João Valderi Tirloni e Delosmar Alecir 

Correa Machado.

 Considerando que os executados foram citados via edital e até o 

momento não foi nomeado curador especial, NOMEIO o Dr. Carlos 

Royttmen Pires da Silva, advogado militante nesta comarca, como curador 
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especial, para apresentar impugnação no prazo legal, nos termos do artigo 

257, IV do CPC.

Sem prejuízo, tendo em vista que não foram localizados ativos em contas 

dos executados, DEFIRO desde já a realização de busca de bens móveis 

no sistema RENAJUD efetivando-se constrição total sobre veículo 

eventualmente encontrado.

Após a busca, sendo ela bem sucedida ou não, INTIMEM-SE o exequente e 

os executados para que pleiteiem o que de direito em termos de 

prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76487 Nr: 916-68.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Latufo Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bertuol Duarte - 

OAB:MT 13.747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:MT 9.995, Talita Oliveira de Sant'Ana - OAB:MT 17.719

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVO SÃO JOAQUIM em face de LATUDO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA.

Às fls. 18 a parte autora requereu a desistência da demanda, vez que a 

CDA foi quitada administrativamente.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda.

Destarte, não se faz necessária a anuência do executado que, apesar de 

citado, não apresentou embargos à execução.

Sobre a desistência dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 

do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Portanto a extinção do feito sem resolução de mérito é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a 

desistência da parte autora.

 II. Sem custas, conforme artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

IV. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Sentença registrada eletronicamente nesta data.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 56-67.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMdSS, VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 Visto.

Considerando que o Magistrado Titular da 1ª e da 2ª, Vara da Comarca de 

Nova Xavantina/MT encontram-se de licença médica e licença 

maternidade;

Considerando que desde o dia 14/3/2016 a Juíza Substituta designada 

para comarca de Campinápolis – MT cumula a 1ª Vara de Nova Xavantina 

– MT e Justiça Eleitoral;

Considerando que desde o dia 01 de novembro de 2016, a mesma Juíza 

Substituta está respondendo pela 2ª Vara de Nova Xavantina – MT e 

Juizado Especial, bem como a comarca de Novo São Joaquim – MT;

 Considerando que no dia 21 de novembro de 2016 há audiências a serem 

realizadas na comarca de Campinápolis/MT;

Redesigno a audiência do dia 21/11/2016 para o dia 20 de março de 2017, 

às 12h30min (Horário de MT).

 Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78468 Nr: 55-14.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Chandoha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenniffer Codognos Bossak 

- OAB:PR 84199

 Considerando a certidão de fl. 25, informando que o réu não foi 

localizado, DETERMINO o retorno da missiva à comarca de origem, com as 

nossas homenagens.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010036-33.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

L.O.SOARES ARAUJO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARA CRISTINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010036-33.2015.8.11.0106 EXEQUENTE: L.O.SOARES 

ARAUJO - ME EXECUTADO: NARA CRISTINA DE OLIVEIRA Vistos em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por L. O. 

Soares Araújo-ME em face de Nara Cristina de Oliveira. As partes 

entabularam acordo no sentido que a requerida efetuaria o pagamento do 

débito em seis parcelas iguais no valor de R$ 628,00 (seiscentos e vinte e 

oito reais), conforme Id. 7765774 e Id. 7765777. Em seguida, a requerida 

efetuou o pagamento de duas parcelas, permanecendo inerte quanto às 

demais. Na tentativa de intimação da requerida para que pagasse o 

restante do débito, esta não foi localizada. A requerente foi intimada para 

dar prosseguimento ao feito (Id. 7765874), e, até o momento permaneceu 

inerte. Presume-se, portanto, que a executada cumpriu integralmente com 

a sua obrigação, razão pela qual o processo deve ser extinto, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Diante do exposto, 

EXTINGO o processo com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará em favor do advogado da parte, 

intimando-o para que informe nos autos conta bancária. Após, inexistindo 

requerimentos pendentes de apreciação, ARQUIVEM-SE os autos, 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010070-08.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

L.O.SOARES ARAUJO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VANDERLICIA APARECIDA JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010070-08.2015.8.11.0106 EXEQUENTE: L.O.SOARES 

ARAUJO - ME EXECUTADO: MARIA VANDERLICIA APARECIDA JESUS 
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Vistos em correição. INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, no 

prazo de 05 dias, dê andamento ao feito, sob pena de extinção por 

abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III e §1º, do CPC. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Comarca de Paranaita

Portaria

PORTARIA N°. 28/2018/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº 019/2018/DF, que designou o servidor efetivo 

MARCOS RODRIGO SIMON, brasileiro, solteiro, matrícula 32645, portador 

do RG nº 1817571-6 SSP/MT e CPF: 020.714.192-43, Técnico Judiciário, 

para desempenhar a função de Gestor Judicial Substituto-PDA-FC, da 

Vara única e Juizado Especial da Comarca de Paranaíta, com efeitos a 

partir do dia 17/04/2018.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Paranaíta/MT, 18 de abril de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38368 Nr: 295-51.2009.811.0095

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Badarot Nunes, Espólio de Antônio Trevizan, Ney 

Carlos Trevizan, Espólio de Júlio Alves Pereira, Júlio Alves Pereira Filho, 

Espólio de Luiz Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Rio Teles Pires S/A, Índia S/A 

Indústria Nacionais de Iniciativas Agropeguárias, Instituto Ecológico 

Cristalino Ltda., Indeco S/A Integração, Desenvolvimento e Colonização, 

Espólio de Ariosto da Riva, Helena Augusta dos Santos da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:MT/1333, Efraim Rodriguês Gonçalves - OAB:MT nº4.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso Harlos - OAB:6.522, Edson de Carvalho - OAB:1810-A, João 

Celestino Corrêa da Costa Neto - OAB:4611-B, LUANA LIPORACE 

PIRES DA SILVA - OAB:12223, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - 

OAB:SP0053553, Renato Valerio Faria de Oliveira - OAB:MT0015629O

 Vistos etc.

1- DEFIRO a inclusão dos patronos da requerida India Imobiliária LTDA, 

conforme requerimento de fl. 672. Proceda-se a escrivania as alterações 

necessárias.

2 -Tendo em vista que não logrou-se êxito na busca ao endereço da 

requerida Colonizadora Rio Teles Pires S/A, conforme extratos de fls. 

666/667, DEFIRO a citação por edital da parte requerida Colonizadora Rio 

Teles Pires S/A, no prazo de 30 (trinta) dias, com a advertência de que, 

em caso de revelia, será nomeado curador especial. Após o prazo suso 

mencionado, fica o autor intimado para comprovar os requisitos do artigo 

257, II, do NCPC nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3- Compulsando os autos, verifica-se que o requerido Instituto Ecológico 

Cristalino apresentou contestação em 13.09.11 (fls. 283/286), enquanto 

apresentou nestes autos impugnação ao valor da causa somente em 

18.02.2014 (fls. 529/531).

O artigo 261 do Código de Processo Civil de 1973, dispunha:

"O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à 

causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o 

autor no prazo de 5 (cinco) dias [...]."

Pelas datas acima destacadas, percebe-se que a impugnação ao valor da 

causa manejada pelo requerido Instituto Ecológico Cristalino passou longe 

do prazo da contestação, razão pela qual é intempestiva, ante o não 

preenchimento do caráter objetivo temporal.

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao valor da causa de fls. 529/531.

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79322 Nr: 736-17.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSA OLIVEIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

3 )  D i a n t e  d o  r e c e b i m e n t o  d o  O f í c i o  C i r c u l a r  n º 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC.

 4) Postergo a análise do pleito de tutela de urgência para após a 

instalação do contraditório.

5) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos 

termos do artigo 183 e, ainda, com as advertências dos artigos 341 e 344, 

todos do Código de Processo Civil.

CONSIGNE-SE ainda no mandado que, havendo por parte do ente público 

interesse em conciliação no caso em tela, este deverá manifestar-se em 

sede de preliminar de contestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67005 Nr: 961-42.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a expressa concordância do exequente, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo executado, no valor de R$ 1.052,97.

Na esteira das determinação constantes no Provimento 11-2017-CM do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a remessa ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio do Malote Digital, dos documentos indicados nos incisos do §1º, 

do art. 3º, do referido Provimento, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4º, do Provimento nº 

011/2017, DETERMINO a expedição e remressa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do 

§1º do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5º, do 

Provimento nº 011/2017).

 Por fim, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64821 Nr: 1277-89.2014.811.0095

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 

47025590363, Rg: 1.211.918, Filiação: Francisca Angela de Moura e 

Francisco Nonato dos Santos, data de nascimento: 15/05/1973, natural de 

Picos-PI, casado(a), motorista, Telefone 8934223798. 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: ID 64821 Vistos. Trata-se de expediente encaminhado a este 

Juízo pelo nobre Delegado de Polícia Civil de pedidos formulados pela 

ofendida VERLANDIEUDES BORGES GONÇALVES DOS SANTOS de 

concessão de medidas protetivas de urgência conforme descrito. É o 

breve relatório. Decido. A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria 

da Penha” preconiza nos artigos 18 e 19 que o Magistrado pode conceder 

isolada ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas 

na mencionada Lei e independente de prévia oitiva do membro do 

Ministério Público. Preambularmente, constato que os fatos realmente 

versam sobre violência doméstica praticada contra mulher, nos termos do 

artigo 5º da Lei nº 11.340/2006. Compulsando os presentes autos, verifico 

estarem evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das 

medidas pleiteadas pela ofendida, quais sejam, o “fumus boni iuris” 

(consistente em ameaça à vítima) e “periculum in mora” (consistente na 

declaração que teme que seu esposo possa matá-la). Pelo que se extrai, a 

aplicação de algumas medidas protetivas são necessárias para coibir 

eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito familiar e 

com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima, 

bem como para assegurar os demais direitos fundamentais inerentes a 

toda pessoa. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 

11.340/06, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS em favor da 

ofendida: I- Suspensão da posse de arma do suposto agressor, desde 

que comprovada a existência do porte de arma II - Afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência; III - A proibição do 

agressor de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas 

no limite mínimo de 50 (cinquenta) metros; IV- Contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; V - A 

proibição do agressor de freqüentar o mesmo local que a vítima, incluindo 

sua residência, a fim de preservar sua integridade física e psicológica; VI - 

Suspensão de visitas aos dependentes menores; VII - Encaminhamento da 

vítima a programa de atendimento a ser efetivado por psicólogo e 

assistente social lotado na rede pública municipal de saúde; VIII – 

Afastamento da vítima, sem prejuízo de direitos relativos aos bens, guarda 

dos filhos e alimentos; IX – Separação de corpos. De outro norte, 

INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisórios e/ou provisionais, 

uma vez que inexiste elementos aptos a demonstrar a obrigação do 

suposto agressor em prestar referidos alimentos, pois não há no 

procedimento em tela qualquer documento comprobatório da existência de 

filhos menores comuns à ofendida e ao agressor. Nos termos do artigo 21 

da Lei nº 11.340/06, determino a intimação da vítima da presente decisão, 

bem como para constituir advogado ou procurar a Defensoria Pública 

Estadual, com o fim de possibilitar a adoção de medidas definitivas e 

assegurar a eficácia das medidas cautelares aplicadas. Intime-se o 

suposto agressor, consignando-se que o descumprimento das medidas de 

proteção poderá ensejar na decretação da prisão preventiva, com 

fundamento no artigo 313, IV do Código de Processo Penal. Determino que, 

se necessário, seja solicitado reforço policial para cumprimento do 

mandado. “Ad cautelam” determino que a Polícia Civil e Militar realize 

rondas diárias e constantes junto à residência da vítima, para garantia de 

sua segurança e de sua família, enviando relatório circunstanciado a este 

Juízo. Tendo em vista o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei “Maria da 

Penha”, notifique-se o douto representante do Ministério Público, 

possibilitando, assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Paranaíta, 2 de dezembro de 

2014. JANAINA REBUCCI DEZANETTI 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, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 20 de abril de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66459 Nr: 710-24.2015.811.0095

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI DA CRUZ, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, cumprida a finalidade do presente incidente 

processual, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO.P.I.Oficie-se à 

Delegacia para que envie o inquérito policial referente os fatos narrados 

neste caderno.Cumpridas as formalidades legais e certificado o trânsito 

em julgado arquivem-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, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 19 de abril de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65849 Nr: 375-05.2015.811.0095

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE DA SILVA, Cpf: 02822081190, 

Rg: 2043789-7, Filiação: Janaina de Souza Silva e José Salvador da Silva, 

data de nascimento: 12/03/1983, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, 

solteiro(a), operador de maquinas, Telefone 66 8444 9877. 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, cumprida a finalidade do presente incidente 

processual, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO.Traslade-se à 

Ação Penal de ID 66491 cópia da decisão que homologou o flagrante, do 

Mandado de Intimação do agressor e da certidão do Oficial de Justiça que 

comprova sua intimação das medidas deferidas, bem como do depósito da 

fiança e do seu registro nos livros próprios.Ciente ao representante do 

Min is té r io  Púb l i co .Após ,  ao  a rqu ivo  com as  ba ixas 

necessárias.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, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 19 de abril de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66132 Nr: 3084-67.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marques de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Vanderlandis da Silva Santos - OAB:OAB/MT 

19.897

 Vistos em Correição. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 2277-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de dispensa da Sessão de Julgamento designada para 

o dia 27 de abril de 2018, interposto pela jurada Elen Stelita F. Aguiar, 

qualificada nos autos.

Alega a jurada que foi convocada para comparecer a sessão do júri, 

porém quando de sua intimação da sessão havia compromisso marcado 

entre os dias 26 a 29 de abril do corrente ano, eis que foi convocada para 

trabalhar como coordenadora do “18º Cursilho Misto para Jovens”, motivo 

pelo qual, requer a dispensa.

Vieram-me os autos conclusão.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

A função de jurado constitui serviço público, razão pela qual, salvo as 

isenções legais, a ninguém, é permitida a recusa, artigo 436, do Código de 

Processo Penal.

O art. 437, do Código de Processo Penal estabelece expressamente as 

possibilidades de isenções ao serviço do Júri, sendo que em seu inciso X, 

permite a dispensa nos casos de justo impedimento devidamente 

demonstrado.

Analisando a situação da jurada, tenho que o pedido deve ser deferido.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido ora formulado e dispenso a jurada 

Elen Stelita F. Aguiar da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri 

designada para 27 de abril de 2018.

Intime-se a jurada da presente decisão.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço da vítima pelo 

Sistema Infojud, expeça-se mandado de intimação no endereço: Arnaldo 

Estevão de Figueiredo, 999999, Centro, Município de Rondonópolis, cep. 

78700-150.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Vistos em correição.Analisando os autos, verifico que os acusados 

Leandro Maioni Varanda, Gleison Zanda Lopes e Rodrigo Sebastião da 

Silva foram regularmente citados (ref. 17/18), apresentaram suas 

respostas à acusação em ref. 44, por meio de advogado nomeado, 

ocasião em que formulou pedido de liberdade provisória.Vieram-me os 

autos conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Inicialmente, 

tendo em vista que o causídico Danilo Bessa Santos apresentou a defesa 

dos réus dentro do prazo, reconsidero da decisão proferida em ref. 42, 

revogando a declaração de sua desconstituição como advogado 

dativo.Em análise ao pedido formulado de liberdade provisória formulada 

pelos acusados, verifico que a defesa não trouxe aos autos fatos novos 

aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos réus, 

apenas o pedido de liberdade provisória, razão pela qual mantenho as 

decisões de decretação da prisão preventiva dos réus pelos seus 

próprios fundamentos.Desta feita, estando presentes os requisitos 

autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos 

artigos 316 e 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de 

revogação de prisão preventiva formulado pela defesa dos acusados, 

mantendo a prisão preventiva, até ulterior decisão em 

contrário.Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou 

nenhuma preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de 

absolvição sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a 

necessidade da instrução processual para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de maio de 2018, às 13h30min, ocasião em que 

se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se 

procederá ao interrogatório do acusado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 1573-39.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCP, STdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLdL, SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos iniciais em todos os seus 

termos, de modo a DESTITUIR DO PODER FAMILIAR que ANA PAULA LEITE 

DE LIMA e SIDNEY MANOEL PIMENTA detém sobre o menor APARECIDO 

GUILHERME DE LIMA PIMENTA, por consequência, declaro CONSTITUÍDO o 

vínculo de adoção do menor APARECIDO GUILHERME DE LIMA PIMENTA 

pelos requerentes SALVADOR TINAN DOS SANTOS e SILMARA CRISTINA 

PORFIRIO, na forma do artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

ECA, combinado com o artigo 1635, inciso IV, do Código Civil.O infante se 

chamará FELIPE PORFIRIO TINAN, passando a constar como genitores os 

requerentes SALVADOR TINAN DOS SANTOS E SILMARA CRISTINA 

PORFIRIO, avós maternos Antonio Carlos Porfirio e Inacir Garcia da Silva 

Porfirio e avós paternos Orozimbro Tinan dos Santos e Neuza Teodora 

Santos.Sem custas, de acordo com a exegese do artigo 141, § 2º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Transitada em julgado a sentença, 

EXPEÇA-SE o mandado de inscrição no registro civil competente para 

cancelamento e realização de novo registro, observando-se fielmente as 

determinações contidas no artigo 1.628 do Código Civil e artigo 47 da Lei 

nº 8.069/90, com redação dada pela Lei nº 12.010/2009.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57529 Nr: 1776-30.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Giroli Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses da recuperanda Dr. 

Gilberto Machado Custódia. Diante da aceitação das condições acima 

elencadas, aguarde-se o cumprimento da respectiva pena. Oficie-se a 

Delegacia de Polícia Civil local acerca desta decisão. Expeça-se o 

necessário. Às providências, cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43184 Nr: 1416-03.2013.811.0022
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos Giacomolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Denunciado(a): Marcelo Santos Giacomolli, 

Cpf: 390.795.418-18, Rg: 2064982-7 SSP MT Filiação: Vilson Antonio 

Giacomolli e de Zenaide Silva Santos, data de nascimento: 20/07/1991, 

brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, convivente, mecanico, Endereço: 

Rua Travessa Santo Antônio, S/n - Casa do Luiz Doido, Bairro: Vila Goiás, 

Cidade: Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:503,94 (quinhentos e três reais e noventa e 

quatro centavos), sendo o valor de R$ 376,85 referente a custas e R$ 

127,09 referente a taxa judiciária.

Prazo para pagamento:05

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:Vanessa M. Lemos Pereira - Gestora do CAA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Vanessa M. Lemos Pereira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14765 Nr: 1061-66.2008.811.0022

 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): Wilson Bento de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida nesta data, para 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção na Comarca 

de Jataí/GO, devendo recolher as custas de distribuição e a diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERIDO, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe aos autos os endereços das testemunhas arroladas 

na contestação, para proceder com a expedição do mandado de intimação 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04 de maio 

de 2018 às 15h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-18.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON ESTACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000008-18.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDENILSON ESTÁCIO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 20 de abril de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-87.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - 284.399.451-91 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000027-87.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 8.466,25; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[TÍTULOS DE 

CRÉDITO]; Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROCURADOR: JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de 

extinção do feito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 20 de abril 

de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-93.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO AUGUSTO HIPOLITO DIAS (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 PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA - CPF. 016.896.611-51 A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

27/06/2018 Hora: 13:30, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000100-93.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 
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processo: Parte Autora: REQUERENTE: LAZARO AUGUSTO HIPOLITO 

DIAS Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 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: 8010119-39.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNION GLOBAL INTERNATIONAL EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO FAUSTINO NETO - MT0010364S A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 14:10, no endereço ao final indicado. 

Processo: 8010119-39.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 25.726,22; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAB FERREIRA DA 

COSTA Parte Ré:Nome: UNION GLOBAL INTERNATIONAL EXPRESS 

COMERCIO E IMPORTACÃO LTDA - EPP Endereço: Avenida CELSO 

GARCIA, 3977, CONJUNTO 1, TATUAPÉ, SÃO PAULO - SP - CEP: 

03063-000 ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000006-48.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A Senhor (a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA DE 

OLIVEIRA SODRE A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 27/06/2018 Hora: 13:50 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000006-48.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA 

CLAUDIA COELHO DE SOUZA Parte Ré: TELEFÔNICA 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, 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: 1000101-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO AUGUSTO HIPOLITO DIAS (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 PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Advogado da Parte Requerida: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 04/07/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000101-78.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LAZARO 

AUGUSTO HIPOLITO DIAS Parte Ré: VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000180-57.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (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 PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O 

ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA: VIVO S.S A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

18/07/2018 Hora: 13:30, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000180-57.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EZILEIDE MARIA PEREIRA DO 

AMARAL Parte Ré: VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000179-72.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (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 PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O 

Advogado da Parte Requerida: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 13/06/2018 Hora: 13:30, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000179-72.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EZILEIDE MARIA 

PEREIRA DO AMARAL Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, 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: 1000035-64.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEIDE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O 

Advogada da Parte Requerida: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 22/08/2018 Hora: 13:30, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000035-64.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.157,03; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISNEIDE MARIA 

DE JESUS Parte Ré: VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000036-49.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE BORGES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 06/06/2018 Hora: 14:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000036-49.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BERENICE BORGES MOREIRA 

Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000018-62.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS FERREIRA & FERREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO)

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: KENI MARLOVA FORGIARINI - MT16610 

Advogados da Parte REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO E PATRICIA 

FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 

1 4 : 5 0  ,  n o  e n d e r e ç o  a o  f i n a l  i n d i c a d o .  P r o c e s s o : 

1000018-62.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 39.442,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ODAIR DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-75.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO EMILIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) EXEQUENTE: DANILO BESSA SANTOS - MT0021460A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 15:30 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 8010136-75.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.677,22; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JACINTO EMILIANO Parte Ré: 
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ADEMIR CORREA DA SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 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: 8010017-17.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010017-17.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GUIOMAR SIQUEIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Senhor(a): ADVOGADO: CIDNEY RODRIGUES FERREIRA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A) e 

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência redesignada, para tentativa de conciliação, que 

se realizará no dia 06/06/2018 Hora: 15:50. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 455 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 398 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 

4. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 

20 de abril de 2018. 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: 8010154-33.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MOREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010154-33.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LIDIANE 

MOREIRA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: SANEAMENTO BÁSICO DE 

PEDRA PRETA S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CUMPRIMENTO da SENTENÇA exarada nos autos 

do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando 

que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 20 de abril de 2018. 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

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 3619 Nr: 384-62.2001.811.0028

 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 das Graças Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanéia Fernanda Ferraz Pompeo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 3619

DECISÃO

VISTOS,

Atualizado o débito, intime-se a parte devedora para o recolhimento das 

custas no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de inscrição da dívida ativa, 

consoante disposto no artigo 351, §1º da CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Sendo o valor devido superior a R$1.000,00 ou se houver outros valores 

que, somados ultrapassem a referia quantia, expeça-se Certidão da Dívida 

Ativa remetendo-a a Procuradoria-Geral do Estado nos termos do §2º do 

artigo 352 da CNGC.

Em caso de débito inferior a R$1.000,00, arquive-se na forma do artigo 

352, caput e §1º da CNGC, anotando-se a pendência à margem da 

distribuição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé/MT, __/__/2017.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 62728 Nr: 2163-37.2010.811.0028

 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: Inocencia de Amorim Rondon

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 62728

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista o acórdão de fls. 133, expeçam-se as necessárias RPV’s, 

com observância aos valores homologados.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15070 Nr: 77-98.2007.811.0028
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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: Manoel Sebastião do Prado

 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: Rodrigo Pereira Zulato - 

Procurador Federal do INSS/MT - Mat. 1553238 - OAB:

 CÓDIGO: 15070

DESPACHO

VISTOS,

Defiro pedido de suspensão à ref. Fls. 265, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 16776 Nr: 1611-77.2007.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Lemes de Arruda

 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:

 CÓDIGO: 16766

DESPACHO

Vistos,

Defiro o pedido de fls.158/159.

Expeça-se o alvará da forma requerida.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, após arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 78561 Nr: 1040-33.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Miranda Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO

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): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 47942 Nr: 1936-81.2009.811.0028

 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: Manoel Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo opor embargos à execução, no prazo 

de 30 (trinta) dias, na forma do art. 730 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de embargos, 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, em duas vias, devendo as vias de requisição ser 

encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal, que tomará as providências estabelecidas no 

art. 7º da Resolução nº 559/07 e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 559/07).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 17344 Nr: 2317-60.2007.811.0028

 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: Rosalina Maria de Sene Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 CÓDIGO: 17344

DECISÃO

Vistos,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl.247.

Não havendo interposição de recurso e sendo o crédito inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da 

Lei 10.259/01, 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 atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 2235-48.2015.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO aa partes acerca da sentença proferida nos autos, ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 121345 Nr: 1365-66.2016.811.0028

 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: LUIS MAGNO BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM Brasil Celular

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para tomar ciencia dos termos da 

sentença de ref. 9.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 75507 Nr: 49-57.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Maria Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar de Oliveira - 

OAB:8312-A, Sofia Alexandra Mascarenhas. - OAB:7102-B

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a Proposta de Honários Perito 

de fls. 100/102

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 10755 Nr: 1514-48.2005.811.0028

 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: Nadiva José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Felipe Gonçales - 

OAB:8662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Intimem-se as partes para dar devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 9749 Nr: 599-96.2005.811.0028

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGI - agencia de Viagens e Turismo 

LTDA-ME, Arcilo Domingos Martins Brandão, Carlos Soares Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302, Eliane Eustaquio Duarte - OAB:2236/RO

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado penhora e a avaliação, conforme 

solicitado as fls. 141.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15563 Nr: 589-81.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuino Jesus Dorileo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça. - OAB:6.173/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:7614/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 CÓDIGO: 15563

DECISÃO

Vistos,

Cerifique-se acerca da citação da requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DO PANTANAL – SICOOB PANTANAL na pessoa do seu 

administrador judicial.

Sendo negativa a certidão, intime-se o autor para indicar o endereço 

atualizado do representante da ré para que se aperfeiçoe o ato, bem como 

para requerer o que entender de direito.

Após, façam os autos conclusos para saneamento.

Cumpra-se expedindo o necessário

Poconé, ___/___/2017.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 130832 Nr: 156-28.2017.811.0028

 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): VAGNER PONTES DOS SANTOS - ME , Vagner 

Pontes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 Intimar para n o prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.23

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 115298 Nr: 3048-75.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Pocone-MT, rep. pela Presidente Lucimeire de Fátima S. B. Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dentalshow Assistência Odontológica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho - 

OAB:16.745-MT, Diogo Ibrahim Campos - OAB:13.296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY ROMANO 

DONADEL - OAB:78870

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.85

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016887-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL IGOR DA COSTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019030-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015288-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON JOSE DE PAULO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 13:40h.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 532 de 636



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019461-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ESTELITO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013242-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENI ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018448-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET UBERABA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 16:10h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52793 Nr: 2397-81.2014.811.0059

 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: Valdivino Eterno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destesa Engenharia e Construções Ltda, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Domingos da 

Silva - OAB:GO 29.380

 Despacho

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19448 Nr: 3098-81.2010.811.0059

 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: Elizete Tavares Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010, §1º, 

CPC)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.: 20568 Nr: 1203-51.2011.811.0059

 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: Jose Bispo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010, §1º, 

CPC)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.: 18968 Nr: 2791-30.2010.811.0059

 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: Eleceia Lemes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010, §1º, 

CPC)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.: 18982 Nr: 2805-14.2010.811.0059

 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: Marilena Brito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o INSS para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias, (art.1010, §1º, CPC), no tocante ao recurso de apelação oferecido 

pela requerente. Do mesmo modo, sucessivamente, intime-se a parte 

autora para apresentar contrarrazões, pelo mesmo prazo legal, no 

concernente ao recurso de apelação interposto pela autarquia ré.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª região 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48583 Nr: 4336-33.2013.811.0059

 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: Francisco Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimado por meio de 

seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 1.010, §1º, NCPC) e nada apresentou aos autos, até esta data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89620 Nr: 9077-77.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Josicleia Dasmasceno Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEI RODRIGUES BEZERRA

 BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Certifico para os devidos fins que em 19/04/2018, por três vezes via 

telefone, tentei contactar a 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Goiânia/GO, pelos ramais (62) 3018-6226 e 6227, bem como, o número 

(62) 3216-2000, contudo não obtive êxito. Ante, a urgência que requer o 

caso, enviamos via e-mail o Ofício nº 447/2018 encaminhando 

comprovante de pagamento de pensão alimentícia referente a carta 

precatória de autos nº 0383637.16.2014.8.09.0175. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47981 Nr: 3760-40.2013.811.0059

 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: Raimunda Matildes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimado por meio de 

seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 1.010, §1º, NCPC) e nada apresentou aos autos, até esta data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22038 Nr: 2128-47.2011.811.0059

 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: Idalina Gomes dos Santos Erthal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Vinício Vargas Leite - OAB:11.213 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de suspensão destes 

autos, para a parte autora apresentar aos autos comprovação do 

indeferimento administrativo do pedido e nada manifestou no processo, até 

esta data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20224 Nr: 887-38.2011.811.0059

 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: Avenir Gonçalves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

sua advogada, para no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção da demanda e nada apresentou 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.: 6048 Nr: 932-52.2005.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editora Flora de Pernambuco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a exequente foi intimada para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias 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.: 53853 Nr: 3263-89.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Moreira Barrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Andrade de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, acerca do teor da certidão e fls. 21, para que no prazo de 

10 (dez) dias requeira o que entender de direito, sob pena de extinção da 

demanda e nada juntou 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.: 49620 Nr: 5289-94.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueslen Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA

Defiro o pedido da parte autora de fl. 62.

Efetuada a busca no sistema INFOSEG, conforme extrato em anexo, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, manifestar nos 

autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49620 Nr: 5289-94.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueslen Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido da parte autora de fl. 62.

Efetuada a busca no sistema INFOSEG, conforme extrato em anexo, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, manifestar nos 

autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 253-72.2011.811.0049

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Silva Moura, Raimundo Romeu Lopes Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darcy Ribeiro - OAB:4.314-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94621 Nr: 11926-22.2017.811.0059

 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: ICC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

alimentos e guarda proposta por ITAMARA COSTA CIRQUEIRA em face de 

FELIPE KIM NUNES LUZ, ambos qualificados nos autos.

 É o relatório.

 Decido.

O Código de Processo Civil consagrou a teoria da tríplice identidade para 

arrolar os elementos da ação ou da causa e para identificar 

consequentemente a existência de litispendência (art. 337, §§1º a 4º, do 

NCPC). Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Verifica-se litispendência 

quando reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, há litispendência 

quando se repete ação que já está em curso.

No caso em tela, observa-se que entre o presente feito e o processo 

código 94241, em trâmite na Segunda Vara, a identidade de partes, pedido 

e causa de pedir, de modo a configurar o instituto da litispendência, 

devendo ser extinto o presente feito porque foi ajuizado posteriormente.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, JULGO extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. H. D. S. D. N. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000086-61.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Relações de 

Parentesco]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO 

LOPES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: KIVIA HAYANNE DE SOUZA DO 

NASCIMENTO AMORIM Aqui se tem ação negatória de paternidade, 

cumulada com anulação de registro civil, com pedido liminar, ajuizada por 

MARCELO LOPES DA SILVA. A parte autora disse que não poderia 

recolher custas judicias porque estaria passando por dificuldades 

financeiras. No entanto, a parte requerente disse ser agricultor, sem 

apresentar maiores subsídios para que possa se configurar a 

hipossuficiência. Desse modo, para que se possa aferir a necessidade do 

recolhimento das custas ao final ou parcelamento das custas e taxas 

judiciárias, fixo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora 

apresente: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em nome do requerente; c) certidão do órgão 

de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em nome do 

requerente; Registro que, caso nada seja dito ou caso não seja 

demonstrada nos autos a dificuldade financeira enfrentada, poderá 

ocorrer o cancelamento da distribuição, conforme previsão no artigo 290 

do Código de Processo Civil. PORTO ALEGRE DO NORTE, 13 de abril de 

2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55414 Nr: 635-93.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187 -A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pratiquem-se os atos próprios para requisição do montante devido à parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76666 Nr: 881-21.2017.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Santos Gloria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaídes Alves Gloria, alcunha "Canabravinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 881-21.2017.811.0059 (código 76666)

Aqui se tem ação proposta por ALAN SANTOS GLÓRIA E OUTROS em 

face de ALAIDES ALVES GLÓRIA em que se buscou provimento judicial 

relativo à guarda.

A parte autora foi intimada para promover atos de diligências necessárias 

ao andamento do processo, consistente em fornecer endereço para 

realização de estudos psicossociais, mas permaneceu inerte.

Decido

A petição inicial deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o endereço das partes 

para que possibilite correta intimação ou outro ato de comunicação judicial 

e, havendo frustração por inércia da parte autora, o caso é de 

indeferimento por inépcia. Isso se justifica porque o autor foi intimado a 

promover a citação dos dois, mas não se manifestou.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo 

do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

FIXO PRAZO DE ATÉ 15 DIAS PARA QUE A PARTE AUTORA DEPOSITE, 

EM JUÍZO, O TERMO DE GUARDA ORIGINAL, SOB O RISCO DE SER 

EXPEDIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Porto Alegre do Norte (MT), 19 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52905 Nr: 2466-16.2014.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdSa", MLdMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a 2ª via da Certidão de Nascimento no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 666-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ‘Espólio de Nilvado Vieira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão posta como referência 84, fixo prazo de até 15 

dias para que a parte autora se manifeste quanto ao prosseguimento do 

feito, sob risco de indeferimento da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97792 Nr: 1386-75.2018.811.0059
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 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 5 dias para que a parte autora deposite o montante 

relativo às diligências dos senhores oficiais de justiça, sob o risco de ser 

dada ordem para desbloqueio de todos os bens apreendidos.

No mesmo prazo, poderá manifestar-se quanto à certidão posta como 

referência 18, sob o risco de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92811 Nr: 10846-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Millkia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito, sob o risco de indeferimento da petição inicial, 

considerando a frustração na citação e na apreensão do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76620 Nr: 856-08.2017.811.0059

 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: Mayko da Mota de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Administradora de Consórcio S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca da r. sentença 

prolatada nos autos a qual homologou por sentença o acordo apresentado 

nos autos e resolveu o mérito nos termos do art 487, III, B CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58660 Nr: 2564-64.2015.811.0059

 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: MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora acerca da r. sentença 

prolatada nos autos, a qual julgou improcedente o pedido contido na inicial, 

nos termos do art 487, I CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66390 Nr: 1870-61.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVBB, HJBS, PHBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS PEREIRA 

PIRES RIBEIRO - OAB:345431, MARCIO ATILIO RIBEIRO - OAB:351951

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

15 dias úteis manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85288 Nr: 6289-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334-A MT, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI 

- OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:89.845SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito, considerando a informaão da parte ré no sentido 

de que já realizou o pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94801 Nr: 12041-43.2017.811.0059

 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: Jeane Luz Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto às 

alegações e documentos apresentados pela parte ré (veja-se referência 

23).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74246 Nr: 5342-70.2016.811.0059

 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: Adenildes Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropastoril Vitória do Araguaia S/A, MANOEL 

BARREIRA LUZ, Lidio Limeira Brito, LAZARO PEREIRA FILHO, MARCOS 

TADEU MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINNE BANHOS DO CARMO 

CASTRO - OAB:51348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a parte autora, mesmo 

devidamente intimada, via DJE, conforme se vê na ref: 37, até a presente 

data não recolheu as custas para distribuição das cartas precatorias de 

ref:25 e 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48587 Nr: 4340-70.2013.811.0059

 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: LANA SOUSA ARRUDA, CAIK SOUSA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a 2ª via da Certidão de Nascimento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55162 Nr: 491-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 536 de 636



Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve oposição de Embargos pelo devedor, 

pratiquem-se os atos próprios para transferência do valor bloqueado e 

posterior expedição de alvará de entrega ao credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55164 Nr: 493-89.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido da parte executada posto na referência 40, eis que não 

está em consonância com o procedimento estabelecido para o rito dos 

ofícios requisitórios. Ademais, o pagamento do tributo reclamado poderá 

ser realizado em outro momento do círculo financeiro.

Assim, pratiquem-se os atos prórprios para que seja o montante 

bloqueado transferido e entregue ao credor, mediante alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62671 Nr: 391-33.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve oposição de Embargos pelo devedor, 

pratiquem-se os atos próprios para transferência do valor bloqueado e 

posterior expedição de alvará de entrega ao credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62673 Nr: 393-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve oposição de Embargos pelo devedor, 

pratiquem-se os atos próprios para transferência do valor bloqueado e 

posterior expedição de alvará de entrega ao credor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 86719 Nr: 7274-59.2017.811.0059

 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: Erondino Marques da Costa, Daniel Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Costa Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Soares Rocha - 

OAB:9567/GO, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo sem 

manifestação das partes .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57211 Nr: 1690-79.2015.811.0059

 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: RICARDO JOSE ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO SANTOS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12622 MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca da r. sentença 

prolatada nos autos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido 

contido na inicial, cujo inteiro teor encontra-se lançado na ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55643 Nr: 779-67.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdLF, JPSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Luciana Fernandes de Freitas - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca da r. sentença 

prolatada nos autos na ref. 67, a qual julgou extinta a presente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55456 Nr: 649-77.2015.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFRMF, KCMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora acerca da r. sentença 

constante na ref. 43, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58660 Nr: 2564-64.2015.811.0059

 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: MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a autora a pagar ao réu honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) do valor 

atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, em 

virtude da gratuidade judiciária concedida à requerente.Condeno, ainda, a 

requerente a arcar com as custas e despesas processuais, cuja 

cobrança também permanecerá suspensa, consoante elucidado 

alhures.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80073 Nr: 3031-72.2017.811.0059

 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: MARLENE PARREIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo transitado em julgado a sentença, fixo prazo de até 15 dias para 

que a parte autora se manifeste quanto ao eventual interesse na 
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execução.

Se nada for dito, arquivem-se os autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51953 Nr: 1671-10.2014.811.0059

 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: Rubens Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, foi antecipada a tutela jurisdicional, em sede de sentença, 

para que a autarquia previdenciária promovesse a implantação do 

benefício objeto da demanda (folhas 77/78).

Consta nos autos que a parte ré foi intimada da sentença e apresentou 

recurso de apelação, sem notícias, no entanto, da implantação do 

benefício previdenciário.

Sendo assim, antes de qualquer deliberação quanto à apelação 

apresentada, fixo prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora se 

manifeste quanto a eventual interesse na execução provisória da tutela de 

urgência.

Porto Alegre do Norte (MT), 05 de maio de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51953 Nr: 1671-10.2014.811.0059

 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: Rubens Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, foi antecipada a tutela jurisdicional, em sede de sentença, 

para que a autarquia previdenciária promovesse a implantação do 

benefício objeto da demanda (folhas 77/78).

Consta nos autos que a parte ré foi intimada da sentença e apresentou 

recurso de apelação, sem notícias, no entanto, da implantação do 

benefício previdenciário.

Sendo assim, antes de qualquer deliberação quanto à apelação 

apresentada, fixo prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora se 

manifeste quanto a eventual interesse na execução provisória da tutela de 

urgência.

Porto Alegre do Norte (MT), 05 de maio de 2017.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85717 Nr: 6580-90.2017.811.0059

 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: DRdPJCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGM, JTdS, LRdSF, LRL, VMLdC, WdSF, JTdS, 

JWdCa"B, HHPR, JSdOJ, EJ, FPG, JMC, MPM, DRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B, ALEX SANDRO SANTANA PORCINO - OAB:20235, 

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - OAB:14543, ARMANDO MARTINS 

DA SILVA NETO - OAB:17974, Armando Martins da Silva Neto - 

OAB:17974 -MT, BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - OAB:16023, 

Cárita Pereira Alves - OAB:10.531 - MT, DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781, EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - 

OAB:20393/O, MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23483/O, 

MARIO ANISIO BARBOSA - OAB:16139, Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 Defiro o pedido ministerial retro. Certifique-se e expeça-se, conforme 

requerido.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66456 Nr: 1904-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA SANTOS DE ARAUJO 

SILVA - OAB:19410/O, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 Primeiramente, defiro o pedido da defesa (ref. 296).

 Assim, considerando a substituição da testemunha Izael Pacheco de Lima 

pela testemunha Diones Alves Aguiar, atualmente recluso na Cadeia 

Pública Local, determino que seja requisitado a sua escolta para sessão 

de julgamento.

Por fim, aguarde-se os autos em Cartório até a data da sessão de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Requisite-se a testemunha, expedindo-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 1116-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Da análise detida dos autos, verifica-se permanecerem inalteradas as 

razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, na 

medida em que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a 

ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do 

cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública. 

Importa ressaltar que o denunciado possui outro procedimento criminal em 

curso pelo cometimento do mesmo fato (código 118613), o que demonstra 

a reiteração de condutas ilícitas e, por consequência, sua periculosidade. 

Além disso, não que se falar em excesso de prazo para a formação da 

culpa, porquanto o acusado está preso há aproximadamente 90 (noventa) 

dias, revelando prazo desarrazoado da custódia antecipada. Conclui-se, 

portanto, a existência de motivação idônea a respaldar a segregação 

cautelar do acusado.

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva. Outrossim, reitere-se ofício de ref. 07 e 

certifique-se quanto ao cumprimento da Carta Precatória expedida à 

ref.47.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 018/2018/DF

O MMº. Juiz Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, RAFAEL DEPRA PANICHELLA, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

 Considerando que o servidor Rogério Dorneles do Nascimento, matrícula 

32.626, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado no período de 

25 a 27/04/2018, em face do treinamento de capacitação, aperfeiçoamento 

e atualização na área de Violência Doméstica, na Escola dos Servidores 

do Poder Judiciário na Capital do Estado.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar a servidora APARECIDA LUCIA MACHADO DE SOUSA, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 2917, lotada nesta Comarca de Poro dos Gaúchos, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Judiciária Substituta, nos dias 25 a 27/04/2018.

 Publique-se, Registre-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Cumpra-se.
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 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de Abril de 2018

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35464 Nr: 1348-23.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 Vistos.

Considerando as incongruências apontadas pelo reeducando na carta 

manuscrita e encaminhada a este juízo – ref. 82, DETERMINO que remeta 

os autos, para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) 

defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A 

e 81-B - e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que 

figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como 

atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 

7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, 

cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou 

meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 

183, § 1º.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40107 Nr: 253-21.2018.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Karine de Góis Conradi - OAB:22077-O, MONICA DA 

SILVA COSTA - OAB:23320/O

 Processo n.º 253-21.2018.811.0019

Código n.º 40107

Vistos.

Trata-se de medida de proteção ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO, objetivando o acolhimento institucional do infante Kevin Lorenço 

Vincente Hoegen, em face de sua genitora, KAMILA VICENTE 

FERNANDES.

À vista de tudo que consta dos autos e em consonância com o parecer 

ministerial, determino a expedição de carta precatória à comarca de 

Sinop/MT, para realização de estudo psicossocial e visita domiciliar na 

residência do genitor do infante, a ser realizada através de equipe técnica 

do Juízo daquela comarca, com escopo de obter informações acerca das 

condições socioeconômicas do genitor, relatando acerca da viabilidade de 

reintegração familiar.

 Após a juntada do respectivo estudo, abram-se vistas ao Ministério 

Público, COM URGÊNCIA, para manifestação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21226 Nr: 268-63.2013.811.0019

 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: Francisco Vaniro Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que é tempestivo o recurso de Apelação interposto pelo instituto 

requerido, ás fls. 136/140.

 Assim, visando preservar o princípio constitucional da eficiência, nos 

termos do artigo 1010 do NCPC, § 3º, impulsiono os autos, com a finalidade 

de INTIMAR o apelado/requerente através do advogado, para apresentar 

as contrarazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11822 Nr: 767-52.2010.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

representado por Silvano Pereira Neves, Patricia Prins Suarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Carlos Frederico Linhares Terra - OAB:80.607/RJ, 

Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, Toni Fernande 

Sanches - OAB:19.529-MT

 Certifico que a petição de fls.177/178 somente veio acompanhada da 

primeira página da inicial e dos substabelecimentos,s.m.j, razão pela qual 

intimo a parte interessada para regularizar tal situação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12733 Nr: 483-10.2011.811.0019

 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): Lucas Zandonadi Quiroga, Luis Aparecido 

Quiroga Rodrigues, Luis Fernando Quiroga, Mauro Felipe Quiroga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, GILCENO CALEFFI - OAB:19010, GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19753/O, Liliane Andrea do Amaral de Paula - 

OAB:11543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063, Rafael Barion 

de Paula - OAB:11063-B/MT, Rodrigo de Freitas Sartori - 

OAB:15.844, Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 Considerando os termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça na Carta 

precatória juntada às fls. 459/462, dando conta da não localização das 

testemunhas Elias Claudio e Ubirajara, procedo a INTIMAÇÃO dos réus, na 

pessoa dos advogados, para manifestar, apresentando endereço 

atualizado das referidas testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41469 Nr: 963-41.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os termos da Ordem de Serviço nº 02/2016 deste juízo, que 

autoriza a secretaria cumprir, independente de despacho, cartas 

precatórias cujo ato deprecado seja citação, intimação e notificação, 

certifico que intimo o advogado para pagar a diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser feito no site do TJMT, dentro do prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34141 Nr: 158-07.2012.811.0017
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 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): Parassú de Souza Freitas, Município de 

Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT, Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com exame do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: 1)- condenar os 

requeridos, solidariamente, na obrigação de reparação do dano ambiental 

que vier a ser apurado por meio de prova pericial na fase de liquidação de 

sentença, nos termos do artigo 509, II, do CPC;2)- determinar a proibição 

de toda e qualquer atividade de retirada de areia do leito do Rio Araguaia 

que venha a gerar degradação, sem a respectiva licença ambiental, sob 

pena de multa.Condeno, ainda, os requeridos, solidariamente, ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Certificado o trânsito em 

julgado, aguarde-se eventual pedido de execução por parte do 

interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses, 

arquive-se, dando-se as baixas e anotações necessárias.P.I.C. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 19/04/2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133070 Nr: 169-94.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judite Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico que a sentença de fls. 21/21v transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

São Félix do Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46001 Nr: 1990-70.2015.811.0017

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuton Moura Falcão, Tereza Bezerra Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que a requerido não apresentou resposta e a prova da 

citação/intimação foi juntada em 23/10/2017.

São Félix do Araguaia - MT,19 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33643 Nr: 2373-87.2011.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Iepê Ltda e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Ribas - OAB:2793-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DecisãoVistos, etc.Com base no artigo 730 do CPC, determino a 

realização de leilão público para alienação do bem penhorado, assim 

descrito resumidamente: “Uma área de terras com 3.298,33 hectares, 

desmembrada de uma área maior, situado no Município de São José do 

Xingu/MT, matriculado no CRI de São Félix do Araguaia/MT, sob o nº. 

10.092 (vide auto de avaliação – fls. 25).”Nos termos do artigo 883 do 

NCPC, NOMEIO para o encargo a leiloeira Jacqueline Góes Cerioli, Leiloeira 

Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob o nº Mat.33, exercendo 

suas funções junto à Marca Leilões – inscrita sob o CNPJ nº. 

23.871.860/0001-04, estabelecida na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº. 1856, Bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, 

Cuiabá/MT, onde deverá ser intimada da nomeação e das condições das 

praças (ou através do email: contato@marcaleiloes.com.br), inclusive os 

deveres contidos no art. 884 do CPC, bem como para que disponibilize as 

datas para a realização da primeira e segunda praça, no prazo de 05 

(cinco) dias. Arbitro a comissão do Leiloeiro em 5% (cinco 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 

NCPC), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser 

refeito, podendo, se for o caso.Cumpra-se expedindo-se o necessário, 

voltando-me imediatamente conclusos na sequência para as demais 

deliberações de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38401 Nr: 2207-84.2013.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Magalhães, Anagela Fernanda 

Sabadini Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705 - 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DecisãoVistos, etc.Com base no artigo 730 do CPC, determino a 

realização de leilão público para alienação do bem penhorado, assim 

descrito resumidamente: “Uma área de terras, situada na zona rural deste 

Município e Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com a superfície de 

660,00 há (seiscentos e sessenta hectares), remanescente de área 

maior, cuja área remanescente passou a denominar-se ‘Fazenda 

Virtude’”.Nos termos do artigo 883 do NCPC, NOMEIO para o encargo a 

leiloeira Jacqueline Góes Cerioli, Leiloeira Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob o nº Mat.33, exercendo suas funções junto à Marca 

Leilões – inscrita sob o CNPJ nº. 23.871.860/0001-04, estabelecida na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº. 1856, Bairro Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, Cuiabá/MT, onde deverá ser intimada da nomeação e das 

c o n d i ç õ e s  d a s  p r a ç a s  ( o u  a t r a v é s  d o  e m a i l : 

contato@marcaleiloes.com.br), inclusive os deveres contidos no art. 884 

do CPC, bem como para que disponibilize as datas para a realização da 

primeira e segunda praça, no prazo de 05 (cinco) dias. Arbitro a comissão 

do Leiloeiro em 5% (cinco 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 NCPC), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo, se for o caso.Em 

caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, caso o 

interessado em adquirir o bem penhorado apresente pedido por escrito, 

nos termos do artigo 895 do NCPC.Atente-se a Serventia para que todas 

as intimações/publicações sejam feitas em nome do advogado 

substabelecido às fls. 38, Dr. Jorge Luis Zanon.Cumpra-se expedindo-se 

o necessário, voltando-me imediatamente conclusos na sequência para as 

demais deliberações de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42946 Nr: 196-14.2015.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinhardt Heydrich Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Possini - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DecisãoVistos, etc.Com base no artigo 730 do CPC, determino a 

realização de leilão público para alienação do bem penhorado, assim 

descrito resumidamente: “Uma área de terras situada neste Município e 
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Comarca de São Félix do Araguaia/MT, com área de 347,8809 (trezentos e 

quarenta e sete hectares, oito ares e nove centiares), denominada 

Fazenda ‘Vale das Araras’, registrada no CRI desta Comarca sob o nº. 

14.350, localizada à margem direita da BR 080, sentido São Félix/Espigão 

do Leste, entre as Fazendas Maracá e Taiúva”.Nos termos do artigo 883 

do NCPC, NOMEIO para o encargo a leiloeira Jacqueline Góes Cerioli, 

Leiloeira Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob o nº Mat.33, 

exercendo suas funções junto à Marca Leilões – inscrita sob o CNPJ nº. 

23.871.860/0001-04, estabelecida na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº. 1856, Bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, 

Cuiabá/MT, onde deverá ser intimada da nomeação e das condições das 

praças (ou através do email: contato@marcaleiloes.com.br), inclusive os 

deveres contidos no art. 884 do CPC, bem como para que disponibilize as 

datas para a realização da primeira e segunda praça, no prazo de 05 

(cinco) dias. Arbitro a comissão do Leiloeiro em 5% (cinco 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 

NCPC), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser 

refeito, podendo, se for o caso.Cumpra-se expedindo-se o necessário, 

voltando-me imediatamente conclusos na sequência para as demais 

deliberações de praxe.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40918 Nr: 1473-02.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristiana Vilela Borges 

Melo - OAB:OAB/SP 201.921, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

Impulsiono o feito para intimar a D. Advogada DRIELLI CRISTINA LOPES 

DOS SANTOS para providenciar a regulaziração do documento 

protocolado via PEA n° 141878, uma vez que o arquivo está corrompido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135018 Nr: 1492-37.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio dos Santos, Lindalva Maria de Abreu 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frezarim e Frezarim LTDA, DI Jacinto e Cia 

Ltda, Gerson Rodriguesda Silva, Bruno Domingos Dinardi, Dina Paduan 

Dinardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Freitas e Silva - 

OAB:39255/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. 97/98, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 06 de julho de 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 Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38750 Nr: 2494-47.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Boa Vista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Intimação do advogado do requerido para, no prazo de 05(cinco) dias, 

especificar as provas que deseja produzir, justificando-as e/ou, se são 

pelo julgamento antecipado da lide.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 18163 Nr: 1183-60.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barbosa de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BARBOSA DE AQUINO, Cpf: 

03029278166, Rg: 4.070.803, Filiação: José Barbosa da Silva e Marina 

Borges Aquino, data de nascimento: 09/08/1945, brasileiro(a), natural de 

Luciara-MT, solteiro(a), serviços gerais. 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: Autos ID nº 181631. Compulsando os presentes autos de 

Execução Penal, noto que o Reeducando João Barbosa de Aquino logrou 

cumprir a reprimenda a ele imposta pelo Estado conforme retrata o feito. 2. 

Digo mais, o apenado, cumprindo as condições impostas, demonstrou 

estar readaptado ao convívio social, não mais representando perigo à 

sociedade. Assim, não há olvidar-se que a finalidade da execução penal 

logrou ser cumprida integralmente, conforme verificado/delineados pelo 

Ministério Público às fls.189.3. Ainda, Everaldo da Cunha, citado por 

Mirabete "in" Execução Penal, 11ª ed., fls. 25 já doutrinou que "a finalidade 

das penas privativas de liberdade é ressocializar, recuperar, reeducar ou 

educar o condenado, tendo uma finalidade educativa que é de natureza 

jurídica". Não discrepa desse entendimento o Mestre Julio F. Mirabete, para 

quem "a tendência moderna é a de que a execução da pena deve estar 

programada de molde a corresponder a idéia de humanizar, além de punir" 

(Execução Penal, 11ª ed., fls. 26). 4. Logo vislumbrando os elementos 

constantes do presente caderno executivo, acolho a manifestação 

Ministerial e DECLARO extinta a pena aplicada a João Barbosa de Aquino, 

relativamente ao delito imputado nos autos.5. Oficie-se o necessário, 

inclusive, ao distribuidor local, Órgãos de Identificação e Justiça Eleitoral, 

advertindo quanto ao cumprimento do artigo 202 da LEP, qual seja, "não 

constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por 

autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou 

referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de 

nova infração penal ou outros casos expressos em lei". No mesmo sentido 

acenou o Superior Tribunal de Justiça no REsp 28657 etcP.R.I.C. Às 

providências.São Félix do Araguaia/MT, 29 de maio de 2017.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz 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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 05 de dezembro de 2017

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137261 Nr: 676-21.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Aparecida de Almeida Salustiano, 

José Antonio de Almeida, Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Em atenção à decisão retro, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o 

requerido, na pessoa de seu advogado constituído, da decisão judicial de 

fls. 537/538 adiante transcrita: "Autos ID: 137261 Vistos. [...] O 

recebimento da petição inicial da ação que objetiva averiguar atos de 

improbidade administrativa deve observar elementos mínimos de 

determinada suposição, devendo a questão meritória ser apurada no 
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amplo espaço do processo de conhecimento. (AI 92954/2015, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016)No 

presente caso, necessário se faz o prosseguimento da ação para melhor 

se aferir os fatos aqui narrados. Destarte, não estando este Juízo 

convencido da inexistência do ato de improbidade ou da improcedência da 

ação, recebo a petição inicial e determino a citação dos requeridos para 

contestarem a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 17, § 9°, da Lei n. 8.429/92 c/c. art. 335, CPC), por haver 

indícios da existência do ato de improbidade administrativa.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.São Félix do Araguaia – MT, 27 

de setembro de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18655 Nr: 1562-98.2009.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renivan Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que a parte ré não apresentou resposta e a prova da citação foi 

publicada 06/12/2017.

São Félix do Araguaia - MT,20 de abril de 2018.

@lista02)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41332 Nr: 1828-12.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que o advogada do réu não apresentou resposta e a prova da 

intimação foi publicada em 02/03/2018.

São Félix do Araguaia - MT,20 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13771 Nr: 601-31.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:2376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestação, no prazo legal, acerca do teor da certidão de fl. 102, 

notadamente para: atualizar o endereço da parte autora, informando se ela 

compareceu na perícia designada para o dia 23/03/2017, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40416 Nr: 1148-27.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro Camelo, Joanir de Castro Camelo, 

Alencar de Oliveira Lobo, Amelia Cristina de Castro Came

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewski 

- OAB:12972/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestação acerca do teor da certidão à fl. 55, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139427 Nr: 2076-70.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Francisco de Lima, Claúdia Martins 

Vasconcelos de Macêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à D. Advogada da Ré CLÁUDIA 

MARTINS VASCONCELOS DE MACÊDO, para Apresentar as Alegações 

Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43296 Nr: 437-85.2015.811.0017

 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): Sidnei José Secchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte Requerente para 

apresentar, caso queira, Impugnação à Contestação de fls. 77/78, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139427 Nr: 2076-70.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Francisco de Lima, Claúdia Martins 

Vasconcelos de Macêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 “Vistos. verifica-se as fls. 63/68 que houve decreto judicial determinando 

a prisão do ora Denunciado, fato este que, segundo o entendimento 

pacifico do STJ, tem o condão de sanar eventuais ilegalidades e/ou 

irregularidades cometidas em sede inquisitorial. No mais, sem maiores 

delongas, acompanhando como razão de decidir a fala Ministerial, entendo 

que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva, ,motivos pelos quais a mantenho, por seus próprios 

fundamentos e motivos, integralmente e INDEFIRO o pleito de sua 

revogação. Ainda, muito embora não tenha sido aventado, entendo que 

presente caso, dada as suas peculiaridades, bem como o tamanho de 

nossas zonas urbanas, não comporta a aplicação de medidas alternativas 

a prisão, tais quais previstas no CPP. Registrando que a manifestação 

Ministerial e a presente decisão também foram baseadas/analisadas o 

pedido contido às fls. 95/97. Às providências. Saem as partes presentes 

pessoalmente intimadas. Cumpra-se. realizando e expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139427 Nr: 2076-70.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Francisco de Lima, Claúdia Martins 

Vasconcelos de Macêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952
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 “Vistos. Inicialmente, registro que não é o momento adequado para o 

pedido de absolvição, motivos pelos quais, DEIXO para deliberar sobre o 

mesmo no momento apropriado. Em realidade, estamos em fase 

processual e a verificar se ainda se fazem presentes os pressupostos 

autorizadores da custódia cautelar. Na data de hoje, praticamente se 

encerrou a instrução criminal, não se vislumbrando assim mais a 

necessidade da custódia cautelar. Assim, acompanhando a fala 

Ministerial, entendo por bem REVOGAR a prisão preventiva outrora 

decretada em desfavor dos 02 (dois) Réus deste processo. Tendo em 

vista que a Ré Claudia se encontra custodiada na Comarca de Nova 

Xavantina, distante aproximadamente 600km desta Comarca, por estradas 

não pavimentadas e em péssimas condições de trafegabilidades, e sendo 

custodiada por ordem deste Juízo, entendo por bem COLOCA-LA em 

liberdade IMEDIATAMENTE, informando-se ao Juízo das Execuções Penais 

da Comarca de Nova Xavantina, a fim de que o mesmo mantenha 

atualizado o seu cadastro de presos daquela Comarca, inclusive, se for o 

caso, com o recolhimento de carta precatória que regularizava a prisão de 

Claudia naquela Comarca. Sai a escolta que trouxe Claudia, com cópia da 

presente decisão, para fins de conhecimento, controle e regularização no 

estabelecimento penal da Comarca de Nova Xavantina. Expeçam-se om 

Alvarás de Solturas, caso os mesmo, por outro motivo, não devam 

permanecer presos. Por fim, dou por encerrada a fase instrutória, 

abrindo-se vistas às partes para a apresentação das alegações finais, no 

prazo legal, primeiramente ao MPE e, na sequência, para a Defesa. Em 

seguida, faça-me concluso para sentença. Saem às partes pessoalmente 

intimadas. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 139427 Nr: 2076-70.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Francisco de Lima, Claúdia Martins 

Vasconcelos de Macêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Autos ID. N.º 139427

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando aos acusados 

Romário Francisco de Lima e Claúdia Martins Vasconcelos Macêdo, como 

incurso nos artigos nela mencionados, vez que a mesma preenche todos 

os requisitos do art. 41, CPP, não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, do 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 da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do artigo 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que os mesmos poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em suas defesas, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação.

 Apresentada as defesas, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro os demais pedidos do parquet constantes na cota de fls. 87.

Cumpra-se o contido no provimento da CGJ.

Expeça-se o necessário.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 08 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Juizado Especial Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43536 Nr: 601-50.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Messias Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Intimação para apresentação de Memoriais Finais no prazo legal

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 906-14.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza, Fabio Vieira dos 

Santos, Juari da Silva Oliveira, Hercules da Silva Ortiz, Samoel Diego 

Lopes, Marim Neves da Silva, Isabela Aparecida Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Cristiano Paim Gasparetti - OAB:9.822, DAVI 

FERREIRA DE PAULA - OAB:19193/O, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988, Geraldo Escobar Pinheiro - OAB:2201, José de 

Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059/O, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 [...]Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor de SAMOEL DIEGO LOPES e HERCULES DA SILVA 

ORTIZ.No mais, defiro o pedido ministerial de fls. 932/933 para o fim de 

decretar a revelia do acusado Juari da Silva Oliveira, nos termos do artigo 

367 do Código de Processo Penal, haja vista teor da certidão de fls. 930-v, 

bem como para que certifique a secretaria se todos os acusados já foram 

interrogados, as oitivas e desistências das testemunhas, ou se há 

testemunha pendente de inquirição, com o intuito de se evitar possíveis 

a r g u i ç õ e s  d e  n u l i d a d e . N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.Às providências.Porto 

Esperidião/MT, 19 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 53753 Nr: 303-43.2014.811.0098

 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: Hiper JN - Materiais Para Construção LTDA, Claiton 

Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:15.679/MT, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 53753

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por HIPER JN MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA em face de VALDIVINO MACHADO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Considerando-se o teor da certidão de fl. 32, no qual informa que decorreu 

o prazo para que a parte autora propulsionar o feito, contudo, quedou-se 

inerte, verifico que a extinção do feito é medida que se impõe.

 À luz do exposto, em razão da inércia da postulante, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 02 de outubro de 2017.

Edna Ederli Coutinho
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62856 Nr: 397-49.2018.811.0098

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 397-49.2018.811.0098

Código nº. 62856

Vistos.

CREILDO DOS SANTOS SILVEIRA ajuíza a presente Ação Cautelar de 

Arrolamento de Bens com pedido de liminar, em face de ELENIR TRAVA 

RICO SILVEIRA, qualificados nos autos.

Em suma, a parte Requerente, objetiva o arrolamento cautelar dos bens 

adquiridos em comunhão com o seu cônjuge na constância do casamento, 

garantindo-se assim, a devida partilha, haja vista o fim da relação conjugal 

e o iminente divórcio.

Afirma existir risco de alienação dos bens, na posse da parte requerida, e 

que, os documentos relativo aos bens também estão todos em poder da 

Requerida.

Pleiteia a justiça gratuita e pede a concessão de liminar para que sejam 

arrolados os bens descritos na exordial para garantir a devida meação na 

pretensa ação de divórcio a ser ajuizada, bem como, seja expedido ofício 

ao cartório de registro de imóveis de Porto Esperidião MT e ao 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran MT), 

determinando a não transferência dos aludidos bens.

Da análise dos documentos encartados nos autos, em tese, não é 

possível a correta verificação quanto a titularidade dos bens indicados na 

petição inicial, tampouco, se foram adquiridos na constância do 

casamento, de sorte que, o arrolamento, in casu, a priori, faz-se medida 

temerária, logo não recomendada.

Assim, INTIME-SE a parte requerente, para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando documento legível quanto à propriedade do 

veículo (fl.09), bem como, melhor identificação do bem imóvel mencionado 

(fl. 03-v), munindo este juízo de maiores informações para a correta 

apreciação do pleito, sob pena de indeferimento da missiva, conforme 

artigo 321 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 02 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 761-60.2014.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdSdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erêndirah Máxima de Balbino e 

Trindade - OAB:22046, GISELDA DE ANDRADE RODRIGUES - 

OAB:17410/O, Sandra Marisa Balbino da Trindade - OAB:74307MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - 

MT, SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - OAB:74307B, Valeria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 Autos nº. 761-60.2014.811.0098

Código nº. 54285

Vistos.

Trata-se de Ação de ação de divórcio litigioso, ajuizada por JOSÉ 

RODRIGUES DE LIMA JUNIOR em face de HELENIR MARIANO DOS 

SANTOS DE LIMA, todos qualificados nos autos.

Recebida a inicial e deferido os benefícios de gratuidade da justiça, 

conforme fl. 26.

Seguida a marcha processual, em 04/10/2017, às fls. 235-238, fora 

proferida sentença julgando parcialmente o mérito da causa, decretando o 

divórcio entre as partes, todavia, prosseguiu-se o feito em relação à 

partilha dos bens.

Designada audiência de instrução e julgamento para 24/04/2018 às 

16h00min.

Aportou nos autos, às fls. 249-251, manifestação das partes informando o 

desinteresse em prosseguir no feito, requerendo em conjunto, o 

cancelamento da audiência em epígrafe, bem como a extinção do presente 

feito no tocante a partilha dos bens.

Portanto, nada mais havendo a ser discutido nestes autos, ficando as 

partes comprovadamente satisfeitas com a prestação jurisdicional 

efetivada até o momento e, tendo em vista tratar-se tão somente de direito 

disponível (patrimonial), o pleito das partes merece guarida.

 Posto isso, cancelo a audiência designada para 24/04/2018 às 16h00min, 

ratifico a r. sentença já proferida por este juízo às fls. 235-238 e, JULGO 

extinto o processo no tocante a partilha dos bens, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII c/c art. 17 do Código de Processo 

Civil, visto a expressa manifestação das partes.

Sem custas processuais, ante a gratuidade outrora deferida.

Quanto aos honorários advocatícios, as partes arcarão com os custos de 

seus respectivos patronos, conforme informado à fl. 249, portanto, sem 

sucumbências.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Registre-se.

Publique-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 19 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 560-29.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERREIRO EIRELI - ME, Lucimar Guerreiro Santana da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 560-29.2018.811.0098Código nº. 63115 Vistos..Isto posto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim 

de DETERMINAR à parte Requerida, na pessoa de seu Representante 

Legal, que:a)Reative imediatamente o fornecimento de energia elétrica 

referente a UC 6/780200-2;b)Abstenha-se de realizar nova suspensão de 

fornecimento motivada pelo débito sob judice;c)Abstenha-se de inserir o 

nome do usuário/requerente no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito pelo não pagamento da fatura contestada na presente ação 

referente ao mês de outubro de 2017 – apresentação 24/10/2017, fl. 33, 

no valor de R$ 58.855,12 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e 

cinco reais e doze centavos), sob pena de ser-lhe aplicada multa diária, 

que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia, até o limite 15 (quinze) 

dias, contando da data da citação/intimação, em caso de 

descumprimento.Designo audiência de conciliação para 28 de maio de 

2018, às 13h30min.CITE-SE/intime-se a parte requerida no endereço 

acostado nos autos, do teor da presente demanda, para comparecer na 

audiência de conciliação acima designada, bem como, se infrutífera e ou 

frustrada, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 335 do CPC, com as advertências do art. 344 do CPCNa 

data aprazada para a audiência, as partes deverão estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].Notifique-se o conciliador 

deste juízo a data para qual foi designada a audiência.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 19 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59172 Nr: 1380-19.2016.811.0098
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Viana - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 os termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55691 Nr: 414-90.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisandra Pará Salvaterra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelu da Amazonia Comercio de Artigos do 

Vestuário e Acessórios Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jones mariel kehl - 

OAB:89394 OAB RS

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45329 Nr: 371-42.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ESTRELA D´ALVA, VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPPIN, JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

publicação de expediente, para intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu Advogado,via DJE, para que comprove, no prazo de 48hs o 

recolhimento da diligência da Sra. Oficial, nos termos da intimação de ref. 

48. Certifico ainda, queo autor mencionou que as custas remanescente 

ficaria a cargo do Executado. Entretanto o valor relativo à diligência não se 

confunde com custas prossessuais (que se dão pelo valor da causa), o 

que as servidoras requerem são débitos relativos a DESPESAS 

PROCESSUAIS, em conformidade com o disposto no artigo 82 do Código 

de Processo Civil Brasileiro: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja 

realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 

que antecipou.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18593 Nr: 390-58.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DUARTE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL RUBENS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 33197 Nr: 476-24.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOFIRES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o mandado de cumprimento do 

Mandado de Intimação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania 

não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57085 Nr: 1256-22.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDO GIRARDI - OAB:11534/RS, 

MURILO DALMOLIN ROMITTI - OAB:92730

 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 da DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA mediante emissão de 

g u i a ,  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Intimação. Informo ainda aos advogados, que 

a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57100 Nr: 1260-59.2018.811.0080

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Matheus Phillippe Goulart Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:110331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Requerente, via DJE, através de seu Patrono, do indeferimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 545 de 636



pedido, conforme Decisão de ref. 17.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32171 Nr: 622-05.2013.811.0079

 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: DIEGO OLIVEIRA VILELA, ELIZELDA SOARES DA 

SILVA, EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, VERÔNICA OLIVEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Patrícia Fernandes de Oliveira Vilela, 

Espólio de Maurílio Leite Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Antonio Borges - 

OAB:22.280, Marden de Carvalho Bessa - OAB:GO/ 14.878, Rapahel 

Ferreira Cláudio - OAB:OAB/GO 40.407, Raphael Ferreira Claudio - 

OAB:40407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de homologação de acordo formulado pelos 

inventariantes e herdeiros do Espólio de Patrícia Fernandes de Oliveira 

Vilela e Maurílio Leite Vilela e Sérgio Roberto Rocha Renz, devidamente 

qualificados, em que as partes transigiram sobre o pagamento de uma 

dívida do espólio para com o interessa Sérgio.

Uma vez que o novo Código de Processo Civil passou a prever a 

possibilidade de prolação de sentença parcial de mérito (arts. 354, 

paragrafo único, c/c 356, § 5º, ambos do Código de Processo Civil), 

estando as partes devidamente representada por seus procuradores, os 

quais possuem poderes expressos para transigir e não havendo indicativo 

de qualquer vício de vontade, ou de que o acordo homologado prejudicará 

eventuais credores do espólio (o crédito do advogado já estava reserva, 

HOMOLOGO o acordo celebrado, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Oficie-se ao Banco Sicredi, para que seja realizada a devida 

transferência, nos moldes em que pleiteado pelas partes.

Sem prejuízo, visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE o 

Inventariante para que efetue a devida prestação de contas dos valores 

que foram levantados, por meio da decisão de fls. 252/253.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21642 Nr: 599-6.1999.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA MARIA BAYERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alda - OAB:4.999, DECIO 

JOSE TESSARO - OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - 

OAB:3669-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a petição da parte requerida de fls. 92/98.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32380 Nr: 836-93.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - 

OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALOISIO IRINEO JAKOBY, Cpf: 

42368251987, Rg: 12R1125281, Filiação: Osvaldo Silvério Jakoby e Amália 

Catharina Jakoby, data de nascimento: 23/05/1979, brasileiro(a), 

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: Trate-se de uma Ação Civil de Improbidade 

Administrativa promovida pelo Município de Bom Jesus do Araguaia - MT. 

A nova administração que se instalou em 01/01/2013, tem encontrado 

grandes obstáculos na tentativa de regularização dos problemas deixados 

pelo requerido, dentre eles: salários atrasados dos funcionários e de 

fornecedores, falta de prestação de contas de convênios, dilapidação do 

patrimônio público, repasses que vieram para um determinado fim e que 

desapareceram, em fim, o municópio encontra-se em um verdadeiro caos.

Despacho/Decisão: Vistos em correição (META 2 CNJ).Conforme 

jurisprudência do STJ "é suficiente a demonstração de indícios razoáveis 

de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o 

processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro 

societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público" 

(REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 22/8/2013). 

Neste espectro, na ação de improbidade administrativa, somente se rejeita 

a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é 

temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato 

ímprobo.Isso porque a decisão que recebe a inicial da ação civil de 

improbidade administrativa está condicionada apenas à existência de 

indícios suficientes da prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 

8.429 /92), não comportando a análise do mérito em sua inteireza.Assim, 

constatada a presença de indícios suficientes da prática de atos de 

improbidade, consistentes em irregularidades, as quais, em tese, podem 

ter ensejado violação aos princípios da Administração Pública e lesão ao 

erário, deve ser recebida a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429 

/92.Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade 

praticado pelo réu, que será examinado mais detidamente no curso da 

ação, recebo a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público.CITE-SE O REQUERIDO PARA QUE APRESENTE 

CONTESTAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 

8.429/1.992.E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação 

(indisponibilidade desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) 

ato(s) ímprobo(s)), deixo de designar audiência conciliatória, conforme 

preceitua o Novo CPC.Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista ao 

Ministério Público.Por fim, conclusos. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.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, Thiago Afonso Carolo 

Teichmann, digitei.

Ribeirão Cascalheira, 20 de abril de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36209 Nr: 39-49.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Knapp, Djalma Knapp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Adami, Marco Antonio Adami 

Filho, FATIMA CRISTINA RIBEIRO ADAMI, Daniel Adami, Flávia Cristina 

Ribeiro Adami

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556-B/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180/MT, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:10.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Brotto - OAB:OAB/PR 

21.600, PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - OAB:27301

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 
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para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré. No prazo 

de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53056 Nr: 215-23.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergílio Nunes, Glênia Ferreira da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos do provimento 56/07, impulsiono o presente feito para intimar 

o patrono do reu da decisao habeas corpus orindo do TJ juntado aos 

autos ref. 115, se caso já não tenha sido intimado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54129 Nr: 729-73.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMF, MLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrono da parte requerente 

para que apresente nos autos o nome, qualificação e endereço da parte 

requerida para possibilitar sua citação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45746 Nr: 419-04.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJORGE PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para intimar o patrono da parte requerente da certidão de fls. 

86 para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41355 Nr: 653-20.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48020 Nr: 1632-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanubia Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37854 Nr: 790-36.2015.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente Daniel de Martins 

Scherer, para que, providencie o deposito de

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao no prazo de 10 dias 

sob pena de devolução da missiva sem cumprimento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior, LUISLEN DOS 

SANTOS RODRIGUES, Vergílio Nunes, DAVID SOUZA ANDRADES, 

Fernando de Freitas Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A DEFESA DOS ACUSADOS E 

MINISTÉRIO PÚBLICO sobre a designação da audiênciad e Inquirição das 

testemunhas de acusaão no Juízo de Cuiabá - MT, sendo o dia 24 de abril 

de 2018, às 16:20 horas (MT) junta a 6ª Vara Criminal daquele Juízo, 

referente a Carta Precatória distribuida com o código 518532.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior, LUISLEN DOS 

SANTOS RODRIGUES, Vergílio Nunes, DAVID SOUZA ANDRADES, 

Fernando de Freitas Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar sobre os pedidos de revogação de ref. 112 e 

115.

Comarca de Rio Branco

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 864-40.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, pois são duas 

diligências para cumprimento do mandado por dois oficiais de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 1454-80.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da informação do novo endereço do requerido, petitório à ref. 40, 

primeiramente à contadoria do juízo para atualização do débito alimentar, 

devendo ser incluídos os valores das parcelas vencidas no curso da 

execução;

Após EXPEÇA-SE nova carta precatória com a finalidade de proceder com 

a CITAÇÃO do requerido no atual endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 

n.º 401 – CENTRO, RESERVA DO CABAÇAL/MT.

 Após, VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO e a defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49361 Nr: 3607-86.2017.811.0052

 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: Waldir Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:13290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo, caso inverídica as alegações.

Oficie-se ao Banco do Brasil nesta cidade e Comarca de Rio Branco/MT 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo o saldo das 

contas: conta poupança n.º 17563-3 agência 2536-4, e conta poupança 

n.º 48179-3 agência: 2296-9do Banco do Brasil da Cidade de Governador 

Valadares-MG em nome da “de cujus” NEUSA DE ASSIS PEREIRA.

 Após, VISTAS ao MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar no que 

entender de direito e CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38010 Nr: 1150-52.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Reila Rosa dos Reis, LMdRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Rezende Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do petitório da exequente, à ref. 39 e manifestação do Ministério 

Público à ref. 43, primeiramente à contadoria judicial, para atualização do 

débito alimentar, devendo ser incluídos os valores das parcelas vencidas 

no curso da execução;

Após EXPEÇA-SE nova carta precatória com a finalidade de proceder com 

a CITAÇÃO do requerido por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC, 

no endereço: CHÁCARA RIBEIRÃO DE BAIXO, ZONA RURAL – COSTA 

RICA-MS, Cep: 79550-000 (fone: 67 9 9965-9538).

Defiro em partes o item “b” do pedido, à ref. 39, quanto à retificação dos 

honorários arbitrados anteriormente, à ref. 31, arbitrando-lhe honorários 

advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil, no importe de 02 (dois) URH, ou seja, R$ 1.793,00 

(mil setecentos e noventa e três reais), para atuar até o final do feito.

 Após, VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO e a defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46059 Nr: 1924-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré ALDEIDE DE LAIA, já 

qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática dos crimes de 

Violação de Domicílio (1º fato), Ameaça (2º fato), Ameaça em contexto de 

violência doméstica contra a mulher (3º fato) e Desobediência (4º Fato), 

assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, 

art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 

387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao 

critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as 

circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de 

diminuição e de aumento” - CP, art. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45627 Nr: 1720-67.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uerlani Figueiredo de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Por último DERTERMINO a expedição de ofício a empresa em 

pregadora do requerido, qual seja: SUPERMERCADO VERDURÂO, situado 

na Av. São Paulo – Bairro Centro, em São José dos Quatro Marcos-MT, 

para proceder ao desconto dos alimentos no valor equivalente a 24% 

(vinte e quatro por cento) do salário mínimo na remuneração do Requerido, 

conforme fixados em sentença homologatória (cópia nos autos), devendo 

tal valor ser depositado na Agência 0805, conta poupança n.º 20732-2 – 

Banco Sicredi em nome da genitora do Exequente UERLANI FIGUEIREDO 

DE PAULA, conforme fixados em sentença homologatória (cópia nos 

autos).9)CIÊNCIA ao Ministério Público.10)CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39341 Nr: 514-52.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 514-52.2016.811.0052 – Código 39341

Vistos em correição.

Diante da absolvição do acusado (ref. 129), EXPEÇA-SE alvará de soltura 

em seu favor, salvo se preso por outro motivo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42996 Nr: 350-53.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demis Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo nº 350-53.2017.811.0052 – Código 42996

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 16) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43912 Nr: 770-58.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº 770-58.2017.811.0052 – Código 43912

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (refs. 08 e 09) onde 

informou não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MARCOS LOPES DA 

SILVA, OAB/MT n. 15802, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35768 Nr: 304-35.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova de Jesus Ferreira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 304-35.2015.811.0052 – Código 35768

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que, em que pese devidamente intimado via 

DJE, o advogado Dr. André Conceição Paiva não se manifestou nos autos 

(ref. 16 e 18).

 Desta feita, o destituo do múnus que lhe foi incumbido e NOMEIO, como 

defensor dativo, o Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44214 Nr: 942-97.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leydiane Caroline Dantas Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo de Paula Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - 

OAB:21.379-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão, à ref. 40 e considerando que o 

expediente do núcleo da Defensoria Pública desta Comarca encontra-se 

suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, NOMEIO como defensor 

dativo o advogado AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS OAB 21.379 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (dois) URH, ou seja, R$ 1.793,00 (mil setecentos e noventa e três 

reais), para atuar até o final do feito.

 INTIME-SE o douto causídico, a manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o 

recibo juntado à ref. 44, em caso de aceitação do múnus e representar os 

interesses da parte requerente.

Após, VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO e CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45327 Nr: 1585-55.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniel Alves de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O

 Processo nº 1585-55.2017.811.0052 – Código 45327

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 10) onde informou 
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não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. LUIZ GABRIEL 

MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41182 Nr: 1481-97.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Aleixo Alegre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735/O

 Processo nº 1481-97.2016.811.0052 – Código 41182

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 15) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA, OAB/MT n. 24735/O, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41126 Nr: 1443-85.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1443-85.2016.811.0052 – Código 41126

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 18) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 34821, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39775 Nr: 707-67.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Braghin Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:OAB-MT 21786-O

 Processo nº 707-67.2016.811.0052 – Código 39775

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 17) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MT n. 21.786/O, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39777 Nr: 709-37.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:5701/A

 Processo nº 709-37.2016.811.0052 – Código 39777

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 16) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 5701-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 
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complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39783 Nr: 715-44.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 715-44.2016.811.0052 – Código 39783

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 16) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ANDRÉ CONCEIÇÃO 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/2, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40564 Nr: 1127-72.2016.811.0052

 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: Sebastião Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1127-72.2016.811.0052 (Código 40564)

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

SEBASTIÃO BRAGA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados.

 Os autos vieram conclusos para o recebimento ou não da inicial.

De início, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação 

no presente feito, conforme preconiza o artigo 334 do CPC, em razão de 

discutir o reconhecimento de direito indisponível. Portanto, passo desde 

logo à análise dos requisitos para recebimento da exordial.

1) RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC/2015.

2) DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98 e 99, 

§ 3º do CPC/2015.

3) CITE-SE a parte requerida, na pessoa do seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (artigos 335 e 183, ambos do CPC).

4) Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

impugná-la, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 5) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41128 Nr: 1445-55.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Processo nº 1445-55.2016.811.0052 – Código 41128

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 18) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 1475-90.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº 1475-90.2016.811.0052 – Código 41176

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 15) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MARCOS LOPES DA 

SILVA, OAB/MT n. 15801, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 1476-75.2016.811.0052
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Leandro Sampaio de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 1476-75.2016.811.0052 – Código 41177

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 15) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MARCELO BARROSO 

VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 824-92.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANR, INN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3908

 Vistos em correição;

 DEFIRO o pedido à ref. 32, e DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do conciliador, certificando-se nos 

autos, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou 

Defensor Público.

INTIME-SE a autora na pessoa de sua advogada, para a audiência, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado da autora ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.

Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

INTIME-SE ainda, o requerido na pessoa de sua advogada, conforme 

petitório à ref. 32.

 CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41852 Nr: 1899-35.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Mamedes Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O

 Processo nº 1899-35.2016.811.0052 – Código 41852

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 15) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. LUIZ GABRIEL 

MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42140 Nr: 2128-92.2016.811.0052

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 2128-92.2016.811.0052 – Código 42140Vistos em 

correição.Compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação e medidas protetivas de urgência da Lei n. 11.340/06, dispondo do 

direito que é garantido constitucionalmente, observados os requisitos da 

legislação processual.Isso posto e considerando o desinteresse no 

prosseguimento e o tempo transcorrido desde da concessão, REVOGO as 

medidas protetivas de urgência outrora deferidas e consequentemente, 

EXTINGO o processo/pedidos, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º do NCPC c/c art. 3º do CPP.DETERMINO 

a intimação pessoal da vítima, oportunidade em que será notificada sobre 

o arquivamento do presente feito, SEM PREJUÍZO DE CONCESSÃO DE 

NOVA MEDIDA, CASO POSTULADA JUSTIFICADAMENTE.Deixo de 

condenar a parte no pagamento das taxas, custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, diante da natureza da ação objeto da Lei n. 

11.340/06, o disposto em seu art. 3º e art. 28, na Convenção de Belém do 

Pará, firmada para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, bem como na CRFB/88, a qual dispõe que as 

mulheres em situação de violência devem ter livre acesso à justiça.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com o traslado de cópias reprográficas 

necessárias para os autos da ação penal, caso existente.Prescindível o 

Registro no caso – art. 317, § 4º da CNGC, “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”,P. I.CIÊNCIA ao 

MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37674 Nr: 994-64.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSF, NMdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, à ref. 50, DÊ-SE 

vistas ao Ministério Público e ao Defensor Dativo.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41388 Nr: 1623-04.2016.811.0052

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina Viscovini Valverde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Valverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ALVARES DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o teor da cota ministerial, à ref. 14, e tendo em vista que os 

interesses da requerente estava sendo patrocinado pela Defensoria 

Pública e considerando que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta Comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, NOMEIO como defensor dativo o advogado CESAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA OAB 21.373 - Resolução n. 96/2007, visto que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da requerente.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2018 às 

16:00 horas.

Expeça-se carta precatória a Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, com a 

finalidade de intimar o requerido no endereço: Sítio Recanto dos Passaros 

em Curvelândia, saindo para Caramujo - de propriedade do Sr. DEZINHO a 

comparecer a audiência.

As partes deverão comparecer acompanhadas de testemunhas, 

independentemente de rol e de intimação pelo juízo.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE expedidndo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37754 Nr: 1037-98.2015.811.0052

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Givagner Belchior Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1037-98.2015..811.0052 – Código: 37754

Vistos em correição.

Trata-se de PEDIDO DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, 

formulado pelo Douto causídico Adailton da Silva Peres, em favor do 

paciente GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO tendo como autoridade coatora 

o Dignissímo Senhor Doutor Delegado de Polícia desta Comarca de Rio 

Branco – MT, Carlos Augusto do Prado Bock, com fundamento no art. 5º, 

LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648, II, do Código de 

Processo Penal e art. 51 da lei 11.343/2006.

O presente Habeas Corpus foi formulado em razão da prisão em flagrante 

que resultou na ação penal de código 37574.

 Analisando a referida ação, constatei que, no dia 09/08/2016 (ref. 126), 

foi concedida liberdade provisória em favor do paciente, sendo que, no dia 

12/08/2016, ele foi colocado em liberdade (ref. 136).

Diante do exposto, percebe-se claramente que o pedido perdeu o objeto, 

motivo pelo qual o JULGO EXINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1- Traslade-se para estes autos cópias da decisão que revogou a 

liberdade provisória e do alvará de soltura, devidamente cumprido, 

constantes nos autos principais (código 37574).

2- Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais (código 

37574).

2- INTIME-SE a parte autora.

3- CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.

4- TRANSITADO em julgado, arquive-se.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49740 Nr: 90-39.2018.811.0052

 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: Ana Maria de Sousa, WdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:OAB-MT 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1- Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

2- Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo 

de 03 (três) dias, ou provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo.

3- Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como será determinada a 

penhora de bens.

4- DETERMINO que proceda-se com a retificação do nome da Ação junto 

ao Distribuidor, inclusive na Autuação, fazendo constar como Execução 

de Alimentos.

5- Após, VISTA ao Ministério Público e, voltem-me CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31773 Nr: 235-71.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Rodrigues Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:5701/A

 Processo nº. 235-71.2013.811.0052 – Código: 31773

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

MARIO RODRIGUES MOTA, pela suposta prática do crime previsto no 

artigo 14, “caput”, da Lei Federal nº 10.826/2003.

À fl. 188-v, o réu foi intimado para constituir novo advogado, porém, até a 

presente data, quedou-se inerte.

Diante do exposto, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS, OAB/MT n. 5701-A, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Determino:

1- INTIME-SE o advogado nomeado para que, no prazo de 05, manifeste 

interesse em ouvir a testemunha JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO, 

informando seu atual endereço, ou, no mesmo prazo, apresente memoriais 

finais.

2- Após, à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6502 Nr: 643-43.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brito de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita - OAB:, Benedita Ivone 
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Adorno - OAB:6391/MT, Claúdio Palma Dias - OAB:MT-3523-A, 

Jaime Santana Orro Silva - OAB:6.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT, Vinicius Castro Cintra - OAB:10044/MT

 Vistos em correição.

De início, quanto ao questionamento formulado na petição de fl. 1202, 

acerca da rasura do número do protocolo da petição de fls. 1062/1071, 

verifico que a questão já foi devidamente esclarecida pela servidora do 

setor de distribuição, conforme se extrai da certidão de fl. 1215.

Ademais, ressalta-se que inexiste qualquer prejuízo à parte, decorrente da 

anulação do primeiro protocolo, mormente, porque a peça processual está 

devidamente colacionada aos autos, de modo que ante a ausência de 

prejuízo não há nulidade a ser decretada, em consonância com o princípio 

da instrumentalidade das formas.

Desse modo, verifica-se que a petição de fls. 1062/1071 se trata de 

pedido de cumprimento de sentença que homologou judicialmente o acordo 

entabulado entre as partes (título executivo judicial), nos termos do art. 

515, II e III, do CPC, DETERMINO:

1) Altere-se a classe para CUMPRIMETO DE SENTENÇA.

2) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 1-% sobre o total, e 

prosseguimento com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

3) Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

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, nos termos do artigos 525 CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41257 Nr: 1538-18.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cícero da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:12052/MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, no prazo legal, nos termos da decisão de ref. 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39450 Nr: 555-19.2016.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alvin Neves de Oliveira, Ivanilda de 

Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maurício Jorge da 

Cunha - OAB:MT - 2.493

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37495 Nr: 918-40.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 ...Exarada a hipossuficiência do acusado, ou transcorrido o prazo sem 

que aporte aos autos a Resposta à Acusação, NOMEIO como Defensor 

Dativo, desde já, o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, 

para que atue como advogado nessa ação, considerando que é dever do 

Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50500 Nr: 484-46.2018.811.0052

 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: IARA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 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.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 019/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro desta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a nomeação da Sra. Fernanda Borba Freitas Hilárião, 

portadora RG n. 0895242905 SSP-BA e do CPF 008.175.725-54, exercer a 

função Comissionada de Assessora de Gabinete I da Vara Única da 

Comarca de Rosário Oeste-MT, através da Portaria n. 16/2018-DF.

 RESOLVE

I – EXONERAR o DENOVAN MIRANDA DA SILVA CAMPOS, matricula n. 

11472, portador do RG 0942903-4 SSP-MT e CPF n. 631.849.581-91, filho 

de Jadil Conceição Campos e Claudete Miranda Campos, da Função 

Comissionada de Assessor de Gabinete I da Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste-MT, a partir do dia 23/04/2018.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Rosário Oeste, 20 de Abril de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 019/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro desta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO a nomeação da Sra. Fernanda Borba Freitas Hilárião, 

portadora RG n. 0895242905 SSP-BA e do CPF 008.175.725-54, exercer a 

função Comissionada de Assessora de Gabinete I da Vara Única da 

Comarca de Rosário Oeste-MT, através da Portaria n. 16/2018-DF.

 RESOLVE

I – EXONERAR o DENOVAN MIRANDA DA SILVA CAMPOS, matricula n. 

11472, portador do RG 0942903-4 SSP-MT e CPF n. 631.849.581-91, filho 

de Jadil Conceição Campos e Claudete Miranda Campos, da Função 

Comissionada de Assessor de Gabinete I da Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste-MT, a partir do dia 23/04/2018.

 II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Rosário Oeste, 20 de Abril de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 68971 Nr: 2266-22.2016.811.0032

 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: Fiat Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Barros de Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por Fiat Leasing S/A 

Arrendamento Mercantil em face de Julieta Barros de Gusmão, ambos já 

devidamente qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Ademais, CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de abril de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76259 Nr: 3108-65.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelino Richshk Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por Banco Finasa BMC 

S/A em face de Laudelino Richshk Pereira, ambos já devidamente 

qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Ademais, CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de abril de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70806 Nr: 220-26.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por Banco ItauCard 

S/A em face de REURISON BRITO DE ALMEIDA, ambos já devidamente 

qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Ademais, CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de abril de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 76851 Nr: 3468-97.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Manoel de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3468-97.2017.811.0032

Código nº 76851

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de Adriano Manoel de Almeida 

Martins, ambos já devidamente qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Ademais, CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 19 de abril de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61907 Nr: 1359-81.2015.811.0032

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCINDA DE ASSUNÇÃO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.No ponto, observo que havendo cumulação de pedidos, 

onde o segundo depende do primeiro (cumulação sucessiva), impõe-se o 

desenvolvimento do processo em duas fases, apenas permitindo-se a 

produção antecipada de prova após a prévia exibição do documento que 

se pretende ter vista.Pois bem.Quanto ao mérito da demanda, dispõe o art. 

397, do Código de Processo Civil que, o pedido de exibição de documento 

ou coisa conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária.No caso dos autos, verifico 

que estão presentes os pressupostos exigidos pela norma em comento, 

uma vez que houve adequação individualização do documento que se 

pretende ser exibido, a finalidade de tal exibição, ainda, as circunstância 

de fato e de direito em que se fundam o pedido da parte requerente.Com 

efeito, intime-se o requerido para que responda a ação no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 398, CPC).Com ou sem manifestação do requerido, 

venham-me os autos conclusos para deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 19 de abril de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 997-74.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. DE ALMEIDA MARTINS – ASSESSORIA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – ME, Mário José de Souza Martins, 

Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81175 Nr: 1160-54.2018.811.0032

 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): Donizete Aparecido Nunes da Silva, ABILIA 

PEREIRA BELEM DE ALMEIDA, Emiliano Anelo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação, com o prazo de 15 dias, nos termos 

pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 2842-78.2017.811.0032

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte emt ais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA requerida, conforme dispõe ao arts. 749 e 750 do 

CPC e, desde já, NOMEIO a senhora ADARGIZA BENEDIRTA SANTANA 

para exercer o encargo de CURADORA PROVISÓRIA de MARIA 

APARECIDA DE SANTANA, a fim de regularizar de cadastro e saque de 

benefício assistencial ou previdenciário junto ao INSS e às instituições 

financeiras, bem como para atos negociais referentes ao patrimônio do 

curatelado. Intime-se o representante do interditando para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assine o respectivo Termo de Compromisso de 

curadora provisória, para bem e fielmente cumprir o encargo, prestando 

contas de sua administração, na forma do artigo 1.774 do Código 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Cite-se a requerida para que responda a 

ação no prazo de 15 dias (quinze) dias, advertindo-a de que caso não 

constitua advogadop, ser-lhe-á nomeado um.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 19 de abril de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80103 Nr: 568-10.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DA SILVA PEREIRA, Carlito Correia 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80082 Nr: 553-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACIO RAIMILSON DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73447 Nr: 1644-06.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Aparecido Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido contido no petitório 

retro.

Expeça-se ofício ao INDEA requisitando as informações requeridas.

Após, intime-se a parte Exequente para se manifestar.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78187 Nr: 4130-61.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovania Elza Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente o pleito contido na peça inaugual verifico ser 

hipótese de cumprimento de sentença decorrente de homologação judicial 

de acordo, razão pela qual deve a ser indeferida a petição inicial por 

faltar-lhe interesse-adeqauação. Isso porque, como cediço, o cumprimento 

de sentença deve se dar nos próprios autos, dispensando-se a parte, 

inclusive, o recolhimento de novas custas.

Ante o expoto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 330, III do CPC e, por 

consectário, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VI do CPC.
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Sem custas e honorários.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 2028-71.2014.811.0032

 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): ERONILDES JORDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação da executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80609 Nr: 849-63.2018.811.0032

 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: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ROBSON ANDRADE DO 

CARMO - OAB:23119/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de dilaçaõ de prazo conforme requerido à Ref. 04.

Permaneçam os autos ao arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59480 Nr: 394-06.2015.811.0032

 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): JANGADA AGROPASTORIL LTDA, Paulo 

Caíres Lima, Edna Favaretto Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pela parte Exequente uma vez que o 

redirecionamento da execução, na hipótese, demanda instauração do 

procedimento de habilitação, previsto pelo Código de Processo Civil no art. 

687 e ss.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1843 Nr: 1-54.1973.811.0032

 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: LGdS, SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948, Carlos Adriano da Silva - OAB:20646/0, José Marcio de 

Oliveira - OAB:14247, Marco Antonio de Mello - OAB:13.188-B, 

Moacir Almeida Freitas Junior - OAB:9674, Valmir da Silva Oliveira - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Augusto Vieiria - 

OAB:2.003, JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:1059/MT, Renato 

Nasser - OAB:

 Certifico que verificando os presentes autos não consta os endereços 

das Interessadas Ana Antônia da Silva, Maria Luciana Anunciação. Sendo 

assim intimo a parte autora para se manifestar acerca dos endereços e 

para que informe a este Juízo para que seja expedida cartas de 

intimações para as mesmas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1843 Nr: 1-54.1973.811.0032

 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: LGdS, SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948, Carlos Adriano da Silva - OAB:20646/0, José Marcio de 

Oliveira - OAB:14247, Marco Antonio de Mello - OAB:13.188-B, 

Moacir Almeida Freitas Junior - OAB:9674, Valmir da Silva Oliveira - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Augusto Vieiria - 

OAB:2.003, JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:1059/MT, Renato 

Nasser - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 DE HERDEIROS, INTERESSADOS, AUSENTES E DESCONHECIDOS.

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1-54.1973.811.0032 Código: 1843

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: Luiz Gonzaga da Silva e Sebastião Rondão da Silva

PARTE RÉ: Manoel Gonzaga da Silva

CITANDO (A, S): Inventariante: Sebastião Rondão da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Rosário Oeste-MT, Interessado(a): Agustinho 

Marciano da Silva, Cpf: 01905164106, Rg: 17622727 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Vila Artur, Cidade: Várzea Grande-MT, 

Interessado(a): Airton Santana da Silva, Cpf: 44195184134, Rg: 663576 

SSP MT Filiação: Antonio Nunes da Silva e Maria Valeriana dos Santos, 

brasileiro(a), casado(a), autônomo, Endereço: Rua Tancredo Neves, 43, 

Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): Albino Valeriano da Silva, Cpf: 

30381290115, Rg: 0477337-3 SSP MT Filiação: Erondina da Silva e Felipe 

Valeriano da Silva, brasileiro(a), viuvo(a), Endereço: Rua 15 de Novembro, 

S/n, Cidade: Barra do Bugres-MT, Interessado(a) Ana Antônia da Silva: 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização) 

Interessado(a): Anatalia da Silva Costa, Cpf: 00358668107, Rg: 1621246-0 

SSP MT Filiação: Maria Valeriana da Silva, brasileiro(a), casado(a), 

lavradora, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), 

Cidade: Alto Paraguai-MT, Interessado(a): Anatalia da Silva Rondon 

Filiação: Maria Valeriana da Silva, data de nascimento: 12/08/1957, 

brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Rosário Oeste-MT, Interessado(a): Anizia Silva 
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Rondon, Cpf: 01195311192, Rg: 1049633-5 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), do lar, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): Antonio da 

Silva Rondon Filiação: Alexandre Silva Rondon e Maria Valeriana da Silva, 

data de nascimento: 13/06/1948, brasileiro(a), solteiro(a), agricultor, 

Endereço: Gleba Ribeirão No Munipio de Nossa Senhora do Livramento, 

Interessado(a): Antonio José da Silva Rondon, Cpf: 01954098170, Rg: 

078.752.5-8 SSP MT Filiação: Josefa da Silva Rondon, brasileiro(a), 

solteiro(a), lavrador, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Barra do Bugres-MT, Interessado(a): Benedita de 

Paiva Silva, Cpf: 00970326114, Rg: 1658668-9 SSP MT Filiação: Felipe 

Valeriano da Silva e Erundina Jose de Paiva Silva, data de nascimento: 

28/03/1984, brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, casado(a), 

técnica de enfermagem, Endereço: Rua 05, Nº 134-E, Bairro: Jardim 

Paulista, Cidade: Tangará da Serra-MT, Interessado(a): Benedita Elevina 

de Barros Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Residindo Na Região do 

Município de Porto Estrela, Cidade: Porto Estrela-MT, Interessado(a): 

Benedita Evilázia da Silva, Cpf: 95337016172, Rg: 234.823 SSP MT 

Filiação: Viturina Clarice da Silva e Delfino Valeriano da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a), do lar, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Cuiabá-MT, Interessado(a): Benedita Ferreira de 

Paiva, Cpf: 00733322166, Rg: 781.941 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: 

Rosário Oeste-MT, Interessado(a): Benedito Eduardo Nunes, Cpf: 

32944721100, Rg: 254835 SSP MT Filiação: Antonio Nunes da Silva e 

Maria Valeriana dos Santos, brasileiro(a), casado(a), autonomo, Endereço: 

Rua Principal, S/n, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT, Interessado(a): 

Benedito Nabor da Silva, Cpf: 38805065153, Rg: 07753403 SSP MT 

Filiação: Viturina Clarice da Silva e Delfino Valeriano da Silva, brasileiro(a), 

divorciado(a), lavrador, Endereço: Rua Lambari do Oeste, Cidade: 

Cáceres-MT, Interessado(a): Benedito Valeriano da Silva, Cpf: 

50353837172, Rg: 510402 SSP MT Filiação: Felipe Valeriano da Silva e 

Erondina Jose de Paiva e Silva, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

Endereço: Rua Marechal Rondon, Bairro: Parque do Lago, Cidade: Várzea 

Grande-MT, Interessado(a): Benelice Valeriana Nunes, Cpf: 38404605149, 

Rg: 436414 SSP MT Filiação: Antonio Nunes da Silva e Maria Valeriana dos 

Santos, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Couto Magalhães, 

101, Bairro: Centro, Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): Carlito 

Carmo da Silva Filiação: Delfino Valeriano da Silva e Vitorina Clara da Silva, 

data de nascimento: 16/07/1953, brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem 

Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Rosário Oeste-MT, 

Interessado(a): Carlito Valeriano da Silva, Rg: 452672461-63 Filiação: 

Delfino Valeriano da Silva e Viturina Clarice da Silva, brasileiro(a), 

casado(a), lavrador, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Nova Olímpia-MT, Interessado(a): Carminda da 

Silva Rondon, Cpf: 01224221125, Rg: 2036233-2 SSP MT Filiação: Josefa 

Valeriana da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: Parte Sem 

Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Barra do Bugres-MT, 

Interessado(a): Carmindo Eduardo Nunes, Cpf: 30363322191, Rg: 

04207564 SSP MT Filiação: Antonio Nunes da Silva e Maria Valeriana dos 

Santos, brasileiro(a), casado(a), aposentado, Endereço: Rua K, Nº 87, 

Bairro: Parque do Lago, Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): 

Domingos da Silva Rondon, Cpf: 10703780115, Rg: 01078288 SSP MT 

Filiação: Maria Juliana da Cruz e Nazário da Silva Rondon, brasileiro(a), 

solteiro(a), aposentado, Endereço: Rua Principal, Bairro: Capão Grande, 

Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): Domingos Valeriano da Silva 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), serviço gerais, Endereço: Rua João 

Bento, 14, Cidade: Cuiabá-MT, Interessado(a): Ernesto Manoel da Mata, 

Cpf: 35473886191, Rg: 1172680-6 SJ MT Filiação: Manoel Galdino da Mata 

e Luzia Maria da Mata, data de nascimento: 10/02/1965, brasileiro(a), 

natural de Itaguaru-GO, casado(a), empresário, Endereço: Rua Joaquim 

Pinto de Oliveira, N° 145, American Residence Apt 2704, Bairro: Jardim das 

Américas, Cidade: Cuiabá-MT, Interessado(a): Erotildes Clarice da Cruz, 

Rg: 456.956 SSP MT Filiação: Viturina Clarice da Silva e Delfino Valeriano 

da Silva, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Parte Sem Endereço 

(Aguardando Regularização), Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): 

Erundina José de Paiva Silva, Cpf: 91540976149, Rg: 0468581-4 SSP MT 

Filiação: Higino José de Paiva e Maria Benedita de Campos, data de 

nascimento: 03/04/1938, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, viuvo(a), 

aposentada, Endereço: Pa Juquara, Bairro: Zona Rural, Cidade: Rosário 

Oeste-MT, Interessado(a): Erutino da Silva Rondono Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Trabalhando Na Fazenda Buriti, Cidade: Rosário 

Oeste-MT, Interessado(a): Estacio Fulgencio de Barros, Cpf: 

02742856145, Rg: 2261576-8 SSP MT Filiação: Gunegondes Fulgêncio de 

Barros e Gregória Valeriana da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), 

aposentado, Endereço: Rua Principal, Cidade: Várzea Grande-MT, 

Interessado(a): Eunice Josefa da Silva Neves, Cpf: 72963050100, Rg: 

566171 SSP MT Filiação: Viturina Clarice da Silva e Delfino Valeriano da 

Silva, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua Principal, Nº 14, 

Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): Francisca Olivina da Silva 

Costa, Cpf: 03720797171, Rg: 1817352-7 SSP MT Filiação: Delfino 

Valeriano da Costa e Teodata Olica Costa, data de nascimento: 

04/10/1973, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, casado(a), do lar, 

Endereço: Rua Noronha dos Santos, Quadra 06, Lote 20., Bairro: Jardim 

das Flores, Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): Genézia da Silva 

Rondon, Cpf: 53729684191, Rg: 811660 SSP MT Filiação: Maria Juliana da 

Cruz e Nazário da Silva Rondon, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: 

Rua 02, Bairro: Ponte Nova, Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): 

Gervázio da Silva Rondon, Cpf: 28385462104, Rg: 353624 SSP MT 

Filiação: Maria Juliano da Cruz e Nazário da Silva Rondon, brasileiro(a), 

casado(a), autônomo, Endereço: Rua 15 de Novembro, Bairro: Verdão, 

Cidade: Cuiabá-MT, Interessado(a): Getúlio Valeriano da Silva, Rg: 

0787478-6 SSP MT Filiação: Felipe Valeriano da Silva e Erondina Jose de 

Paiva e Silva, data de nascimento: 01/10/1970, brasileiro(a), natural de Alto 

paraguai-MT, convivente, garimpeiro, Endereço: Avenida Sucupira, Quadra 

02, Lote 08 - Juquara, Bairro: Zona Rural, Cidade: Rosário Oeste-MT, 

Interessado(a): Izidorio da Silva Rondon Filiação: Maria Valeriana da Silva, 

data de nascimento: 02/01/1961, brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem 

Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Rosário Oeste-MT 

Interessado(a): Jaimira Juliana Garcia, Cpf: 63107503134, Rg: 288.777 

SSP MT Filiação: Ildefonso Pinto de Brito e Neta de Maria Felipa de Brito, 

brasileiro(a), divorciado(a), aposentada, Endereço: Parte Sem Endereço 

(Aguardando Regularização), Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT, 

Interessado(a): João da Silva Rondon, Cpf: 20910967172, Rg: 21758379 

SSP MT Filiação: Maria Juliana da Cruz e Nazário da Silva Rondon, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 07, Bairro: Ouro Verde, Cidade: 

Várzea Grande-MT, Interessado(a): Joaquim de Barros da Silva, Cpf: 

35252138168, Rg: 174.534 SSP MT Filiação: Antério José da Silva e 

Gregória Valeriana da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), lavrador, Endereço: 

Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Barra dos 

Bugres-MT, Interessado(a): Josefa da Silva Rondon, Cpf: 76881369115, 

Rg: 1028022-7 SSP MT Filiação: Maria Felipa de Brito, data de nascimento: 

17/09/1940, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, viuvo(a), lavradora, 

Endereço: Sítio Vão da Serra - Sítio Guanandi, Bairro: Distrito de Bauxi, 

Cidade: Rosário Oeste-MT, Interessado(a): Joselina Valeriana de Paiva, 

Cpf: 97208418187, Rg: 1259069-0 SSP MT Filiação: Felipe Valeriano da 

Silva e Erondina Jose de Paiva e Silva, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, 

Endereço: Chácaras dos Pinheiros, S/n, Bairro: Manga, Cidade: Várzea 

Grande-MT, Interessado(a): Jovany da Silva Rondon, Cpf: 04148528183, 

Rg: 186.597-0 SSP MT Filiação: Josefa Valeriana da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a), vaqueiro, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Chapadas dos Guimarães-MT, Interessado(a): 

Julia da Silva Rondon, Cpf: 26627493187, Rg: 532364 SSP MT Filiação: 

Maria Juliana da Cruz e Nazário da Silva Rondon, brasileiro(a), casado(a), 

do lar, Endereço: Rua Alzira Santana, Bairro: Centro, Cidade: Várzea 

Grande-MT, Interessado (a): Júlia Ferreira de Paiva, Cpf: 00259988111 

Filiação: Josefa da Silva Rondon, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: 

Barra do Bugres-MT, Interessado(a): Juscimeire Nunes da Silva, Cpf: 

97357448134, Rg: 13002368 SSP MT Filiação: Antonio Nunes da Silva e 

Maria Valeriana dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), estudante, Endereço: 

Rua Principal, Bairro: Vitória Regia, Cidade: Várzea Grande-MT, 

Interessado(a): Leonildo Diniz de Barros, Cpf: 45989400187, Rg: 419.999 

SSP MT Filiação: Gonegondes Antônio de Barros e Gregória Valeriana de 

Barros, brasileiro(a), , lavrador, Endereço: Parte Sem Endereço 

(Aguardando Regularização), Cidade: Porto Estrela-MT, Interessado(a): 

Lidia Valeriana de Barros, Cpf: 20651295149, Rg: 105572 SSP MT Filiação: 

Gregória Valeriana de Barros, brasileiro(a), solteiro(a), lavradora, 

Endereço: Rua Novo Paraiso, Cidade: Barra do Bugres-MT, Interessado(a): 

Manoel da Cruz Silva, Cpf: 88226514134, Rg: 129.274.7-3 SSP MT Filiação: 

Viturina Clarice da Silva e Delfino Valeriano da Silva, brasileiro(a), 

solteiro(a), lavrador, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Apuí-AM, Interessado(a): Manoel Valeriano da 

Silva, Cpf: 78173337187, Rg: 787473 SSP MT Filiação: Felipe Valeriana da 
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Silva e Erondina Jose de Paiva e Silva, brasileiro(a), casado(a), lavrador, 

Endereço: Rua 13 de Setembro, 78, Bairro: Verdão, Cidade: Cuiabá-MT, 

Interessado(a): Maria de Brito Souza, Cpf: 01121654193, Rg: 1872756-5 

SSP MT Filiação: Ildefonso Pinto de Brito, brasileiro(a), casado(a), do lar, 

Endereço: Fazenda Agua Limpa, Cidade: Rosário Oeste-MT, 

Interessado(a): Maria Domingas da Silva Rondon Filiação: , brasileiro(a), 

natural de Alto paraguai-MT, solteiro(a), Endereço: Fazenda Coqueiro - 

Zona Rural, Cidade: Jangada-MT, Interessado(a): Maria Dunila da Cruz 

Jesus, Cpf: 03153974110, Rg: 726.143 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

viuvo(a), do lar, Endereço: Rua das Magnólia, Nº 20., Bairro: Jardim Padre 

Paula, Cidade: Cáceres-MT, Interessado(a): Maria Eduarda Silva, Cpf: 

37855719172, Rg: 582.623 SSP MT Filiação: Viturina Clarice da Silva e 

Delfino Valeriano da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: Parte 

Sem Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Várzea Grande-MT, 

Interessado(a): Maria Gonçalina da Silva Almeida, Cpf: 98569759134, Rg: 

13450492 SSP MT Filiação: Felipe Valeriano da Silva e Erondina Jose de 

Paiva e Silva, brasileiro(a), casado(a), domestica, Endereço: Rua dos 

Carreteiros, S/n, Cidade: Cuiabá-MT, Interessado(a): Maria José da 

Conceição Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Residindo Na Região de 

Tangará da Serra, Cidade: Tangará da Serra-MT, Interessado(a): Maria 

Juliana da Cruz, Cpf: 80283942134, Rg: 109.541.0-4 SSP MT Filiação: 

Maria Laudelina da Cruz, data de nascimento: 25/09/1934, brasileiro(a), 

natural de Rosário oeste-MT, viuvo(a), pensionista, Endereço: Travessa 

José Patrocinio, Nº 221., Bairro: Verdão, Cidade: Cuiabá-MT, 

Interessado(a): Maria Luciana Anunciação, Cpf: 02368949194, Rg: 

2293415-4 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem 

Endereço (Aguardando Regularização), Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Cuiabá-MT, Interessado(a): Maria Tereza da Silva Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Residindo Na Região do Município de Porto Estrela, Cidade: 

Porto Estrela-MT, Interessado(a): Maria Tereza da Silva Cruz, Cpf: 

55171494134, Rg: 05786570 SSP MT Filiação: Felipe Valeriano da Silva e 

Erondina Jose de Paiva e Silva, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: 

Rua Orlando Silva, Nº 44, Bairro: Parque do Lago, Cidade: Várzea 

Grande-MT, Interessado(a): Maria Valeriana da Silva, Cpf: 50353934100, 

Rg: 765.170 SSP MT Filiação: Erundina José de Paiva Silva e Felipe 

Valeriano da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: Parte Sem 

Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Tangará da Serra-MT, 

Interessado(a): Miguel Garcia de Moraes, Cpf: 03018962168, Rg: 401.119 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Faz. Agua Limpa, Cidade: 

Rosário Oeste-MT, Interessado (a): Milton Valeriano da Silva, Rg: 628.128 

ssp MT Filiação: Josefa da Silva Rondon, brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Vila Ribeira, Cidade: Alto Paraguai-MT, Interessado(a): Nazário 

da Silva Rondon, Cpf: 00733297110, Rg: 1564124-4 SSP MT Filiação: 

Josefa da Silva Rondon, data de nascimento: 28/07/1977, brasileiro(a), 

natural de Barra do bugres-MT, convivente, lavrador, Endereço: Sítio 

Guanandi- Vão da Serra, Bairro: Dist. de Bauxi, Cidade: Rosário Oeste-MT, 

Interessado(a): Oscar José Soares do Prado, Cpf: 13945254949, Rg: 

950.399-4 SSP PR Filiação: José Moreira Prado e Maria Imaculada Soares, 

data de nascimento: 27/05/1953, brasileiro(a), natural de Jandaia do 

sul-PR, casado(a), administrador de empresas e empresário, Endereço: 

Rua Des. Trigo de Loureiro, Nº 121, 11º Andar, Apto. 1101, Ed. Diplomata, 

Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT, Interessado(a): Osvaldy Pereira de 

Freitas, Cpf: 02510375172, Rg: 370.300 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), pecuarista, Endereço: Rua Pará Nº479,apto 105, Cidade: 

Várzea Grande-MT, Interessado(a): Paulina Valeriana da Silva, Cpf: 

52230830163, Rg: 712643 SSP MT Filiação: Antônio Gonegondes de 

Assunção e Gregória Valeriana de Barros, brasileiro(a), casado(a), 

lavradora, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), 

Bairro: Tarumã, Cidade: Tangará da Serra-MT, Interessado(a): Paulo da 

Silva Rondon, Cpf: 20742304191, Rg: 064.516 SSP MT Filiação: Nazário da 

Silva Rondon e Maria Juliana da Cruz, brasileiro(a), casado(a), motorista, 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: 

Cuiabá-MT, Interessado(a): Pedrina Valeriana da Silva, Cpf: 55157319134, 

Rg: 775457 SSP MT Filiação: Antonio Nunes da Silva e Maria Valeriana dos 

Santos, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua D, Bairro: Costa 

Verde, Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): Pedro Nunes da Silva, 

Cpf: 55157424191, Rg: 780064 SSP MT Filiação: Antonio Nunes da Silva e 

Maria Valeriana dos Santos, brasileiro(a), casado(a), autonomo, Endereço: 

Rua Principal, Bairro: Alvorada, Cidade: Várzea Grande-MT, 

Interessado(a): Robson Rodrigues Alves, Cpf: 32689551187, Rg: 

0974090-2 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresário, 

Endereço: Av. Rubens de Mendonça, 686, Bairro: Quilombo, Cidade: 

Cuiabá-MT, Interessado(a): Santina Valeriana da Silva Gonzaga, Rg: 

578.287 SSP MT Filiação: Erundina José de Paiva Silva e Felipe Valeriano 

da Silva, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Parte Sem Endereço 

(Aguardando Regularização), Cidade: Diamantino-MT, Interessado(a): 

Sebastião Conceição da Silva, Rg: 307629 SSP MT Filiação: Felipe 

Valeriano da Silva e Maria da Guia Silva, brasileiro(a), casado(a), lavrador, 

Endereço: Rua Principal, S/n, Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): 

Sebastião Rondon da Silva, Rg: 2409861 SSP MT Filiação: Delfino 

Valeriano da Silva e Teodada Olica Costa, data de nascimento: 

18/01/1978, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, casado(a), 

construtor, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), 

Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado(a): Severiano da Silva Rondon, 

Cpf: 35236523168, Rg: 510356 SSP MT Filiação: Maria Juliana da Cruz e 

Nazário da Silva Rondon, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

autônomo, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), 

Cidade: Rosário Oeste-MT, Interessado(a): Silvestre José da Silva Filiação: 

, brasileiro(a), , Endereço: Residindo Na Região de Porto Estrela, Cidade: 

Porto Estrela-MT, Interessado(a): Silvia José da Silva Campos, Cpf: 

45257183153, Rg: 1292047-9 SSP MT Filiação: Anterio José da Silva e 

Gregória Valeriana da Silva, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: 

Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Porto 

Estrela-MT, Interessado(a): Silvia Valeriana da Silva, Cpf: 40599205172, 

Rg: 476.541 SSP MT Filiação: Erundina Joséde Paiva Silva e Felipe 

Valeriano da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: Parte Sem 

Endereço (Aguardando Regularização), Cidade: Alto Paraguai-MT 

Interessado(a): Silvio Claro de Brito, Cpf: 20579845168, Rg: 025.242 SSP 

MT Filiação: Ildefonso Pinto de Brito, brasileiro(a), divorciado(a), 

aposentado, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), 

Cidade: Cuiabá-MT Interessado(a): Silvio da Silva Rondon, Cpf: 

20741952149, Rg: 333067 SSP MT Filiação: Maria Juliana da Cruz e 

Nazário da Silva Rondon, brasileiro(a), casado(a), funcionário público, 

Endereço: Rua Principal, Nº 40, Cidade: Livramento-MT, Interessado(a): 

Sufio Catarino da Silva, Cpf: 45278644168, Rg: 982.464 SSP MT Filiação: 

Gregória Valeriana da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), lavrador, Endereço: 

Rua Principal, Nº 14, Cidade: Alto Paraguai-MT, Interessado(a): Teodada 

Olica Costa, Cpf: 27502945172, Rg: 0281495-1 ssp MT Filiação: , 

brasileiro(a), viuvo(a), do lar, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Varzea Grande-MT, Interessado(a): Tereza 

Valeriana da Silva, Cpf: 39539032172, Rg: 552.631 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua São Mathes Nº 98, Bairro: São Matheus, 

Cidade: Várzea Grande-MT, Interessado (a): Valdomiro Barbosa: 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização) 

Interessado(a): Vitório da Silva, Cpf: 88248216187, Rg: 1278163-0 SSP MT 

Filiação: Delfino Valeriano da Silva e Teodata Olica Costa, data de 

nascimento: 21/12/1970, brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando 

Regularização), Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/02/1973

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros e interessados, ausentes e 

desconhecidos param se manifestar sobre as primeiras declarações de 

fls. 1197/1201 no prazo legal.

RESUMO DA INICIAL: Tratam-se os autos de inventário e partilham dos 

bens deixados por Luiz Gonzaga da Silva e Leonarda da Silva Rondon, 

falecidos em 13 de outubro de 1944 e 09 de Outubro de 1947, sem deixar 

testamento, e deixando vários herdeiros e interessados. E a presente 

Ação de inventário foi proposta por Manoel Gonzaga da Silva em face ao 

seu pai falecido.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pleito de fls. 1.197 na forma requerida, 

devendo o presente feito ser processado em segredo de justiça. Ademais, 

defiro o prazo de 60 dias para a juntada aos autos da competente GIA e 

comprovante de recolhimento do ITCD. Outrossim, citem-se os 

interessados por Oficial de Justiça, inclusive a Fazenda Pública Estadual 

(art. 626 do CPC), expedindo-se ainda, carta precatória para citação dos 

demais herdeiros, acaso necessário. Concluídas as citações, as partes 

terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para se manifestarem sobre as primeiras declarações. Vista ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Eu, FAGNER CAMARGO SAMPAIO, digitei.

 Rosário Oeste - MT, 13 de abril de 2018.

Ederaldo Lemes do Prado

Gestor Judicial
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Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 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: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte autora, para, querendo, no prazo legal, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10056 Nr: 764-97.2007.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA FERREIRA DA CHAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Alves da Cunha - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à 

execução opostos pela parte embargante/executada e, pelas razões 

anteriormente expostas, para EXCLUIR a multa diária anteriormente 

arbitrada e consequentemente improceder a sua cobrança, bem como 

ATRIBUIR o dia 16/07/2007 como a data da citação do Embargante; e, a 

título de honorários advocatícios, DETERMINAR a aplicação da 

porcentagem atribuída em sentença, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença, bem como 

ter a data de 21/02/2011 como termo final para base de cálculo dos 

honorários advocatícios, valores estes a serem apurados em liquidação 

de sentença. Por consequência, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito.Sem custas e honorários uma vez que a parte Embargada é 

beneficiária da Justiça Gratuita.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força da exceção prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do 

CPC/2015. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

arquive-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73516 Nr: 1350-56.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, em razão da 

correição extraordinária, a ser realizada nos dias 29 e 30 de agosto do 

corrente ano, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 

21 de fevereiro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, o réu e as 

testemunhas arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-43.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO HENRIQUE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 20 de abril de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72798 Nr: 1027-51.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIVALDO DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, em razão da 

correição extraordinária, a ser realizada nos dias 29 e 30 de agosto do 

corrente ano, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 

27 de fevereiro de 2018, às 15h00min.

Cite-se e intime-se o denunciado, advertindo-o que deverá comparecer 

acompanhado de advogado, eis que, caso contrário para sua defesa 

ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública. Por este motivo, deve o oficial de 

justiça consignar no cumprimento do mandado se possui a autora do fato 

advogado constituído ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública.

 Consigne-se ainda que a sua ausência importará na sua revelia, nos 

termos do art. 366 do CPP. Expeça-se o necessário.

 Intime-se o MPE.

Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25216 Nr: 835-05.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINÉSIA MOREIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 835-05.2011.811.0039

CÓDIGO 25216

Vistos.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.
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Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 55178 Nr: 313-70.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 O processo encontra-se em ordem.

Cumpra-se a determinação anteriormente proferida

Às providências.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de junho de 2016.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85916 Nr: 571-41.2018.811.0039

 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: JOEL TEIXEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº. 571-41.2018.811.0039.

Código nº. 85916.

Vistos.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de:

 a) Comprovar o pagamento das custas processuais iniciais;

b) Juntar aos autos documentos médicos legíveis.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimada o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16814 Nr: 2427-26.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA GOMES DE MOURA

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55178 Nr: 313-70.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55722 Nr: 757-06.2014.811.0039

 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: BENVIDA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13474 Nr: 1196-95.2006.811.0039

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial, 

SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTÊVÃO BARONGENO - 

OAB:SP-22.515, JOSÉ GUILHERME JUNIOR - OAB:MT-2615, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA, PAULO CEZAR CAMPOS - OAB:28609

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21814 Nr: 2081-07.2009.811.0039

 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: NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA., 

LOURIVAL LOPPNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, LEONARDO MENDES VILAS BOAS - OAB:10121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 

8996

 TIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, ACERCA DA AUDIENCIA DE 

DESIGNADA PARA DIA 18/06/2018 ÁS 16H 15MIN NA COMARCA DE SÃO 

PAULO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 6560 Nr: 417-82.2002.811.0039

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA CARDOSO DE SOUZA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20246/O, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278, 

PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20246/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS101/104, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19837 Nr: 30-57.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DIAS MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 

10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85009 Nr: 172-12.2018.811.0039

 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: CLEVERSON PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MOLINA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON PENHA - 

OAB:253226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87049 Nr: 1154-26.2018.811.0039

 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: FRANCISCO GILBERTO M. ROSSI - ME, FRANCISCO 

GILBERTO MENDES ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JUNIOR - OAB:11849/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1154-26.2018.811.0039.

Código nº. 87049.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

proposta por Francisco Gilberto M. Rossi – ME e Francisco Gilberto 

Mendes Rossi, em desfavor do Banco do Brasil S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebo a inicial, por estarem presentes todos os requisitos exigidos em 

Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil.

Assim, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 14 de maio de 2018, às 14h00min.

Cite-se o requerido, no endereço constante no pleito, fazendo-se constar 

que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, 

ambos da Lei nº. 5.478/1.968.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do CPC.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 294-64.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL TOFOLI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, JERÔNIMO DE OLIVEIRA FILÓ - OAB:MT 

24.367-0, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 294-64.2014.811.0039Código 55157. Vistos.Trata-se de 

Executivo de Pena em desfavor de ISMAEL TOFOLI SOARES, condenado 

à pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão, no qual cumpre pena atualmente em regime fechado.As 

f. 455/458, a Defesa do apenado pugnou pela elaboração de novo cálculo 

de pena, requerendo a exclusão da fração hedionda (2/5) ao crime de 

tentativa de homicídio, sob o argumento de que à época dos fatos era 

considerado crime comum (1/6).Instado a manifestar, o Ministério Público 

opinou contrário ao pedido, sustentando que o delito de tentativa de 

homicídio qualificado foi praticado pelo apenado no ano de 2008, 

sujeitando-se, assim, à fração de 2/5, para fins de progressão de regime, 

nos termos da Lei n. 11.464/07.Vieram-me os autos conclusos.É o 

escorço do necessário. Decido.Em que pese os argumentos vertidos pela 

douta Defesa, o pedido de alteração da fração para fins de progressão de 

regime não merece acolhimento.Isso porque, conforme bem explanado 

pelo Parquet, a Lei n. 11.464 de 28 de março de 2007, alterou o artigo 02º 

da Lei dos Crimes Hediondos, passando a estabelecer em seu §2º, que “a 

progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos 

neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, 

se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se 

reincidente”.INDEFIRO o pedido de elaboração de novo cálculo de 

pena.Aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

próxima àquela prevista para a progressão de regime de cumprimento de 

pena.São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65822 Nr: 2235-15.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDM, CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2235-15.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 65822.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por 

Alvaro Gabriel Moura Faria, menor impúbere, neste ato representado por 

sua genitora Suelen Cristina Moura, em face de Edgerson imão de Matos e 

Cliceide Morilha Faria, todos devidamente qualificados no feito.

A exordial requereu aos requeridos que arquem cada um arcar com o 

pagamento de 40% (quarenta) por cento do salário mínimo vigente, bem 

como 50% (cinquenta) das despesas extraordinárias.

Desta feita, em decisão liminar em folha nº. 15, determinou-se a fixação 

dos alimentos provisórios no valor de 40% (quarenta) por cento do salário 

mínimo vigente.
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Constata-se, assim, que foi realizada audiência de conciliação (folha nº. 

28/30), sendo esta frutífera e homologada por sentença.

Logo após, a parte autora manifestou-se no feito requerendo cumprimento 

de sentença dos alimentos em mora, sob pena de prisão, nos termos do 

artigo 528, §7º, do Código de Processo Civil.

 Pois bem, quanto aos alimentos provisórios e sua quitação pelo requerido, 

determino que estes tramitem em autos apartados, conforme dispõe o 

artigo 531, §1º do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se sobre os demais pedidos elencados na inicial, no que 

entender direito, procedendo com o regular deslinde do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53584 Nr: 1371-45.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1371-45.2013.811.0039.

Código nº. 53584.

Vistos.

Observo que no ofício de fl. 136, o INSS informou divergência de 

informações no despacho de fl. 32, em relação a espécie do benefício a 

ser implantado.

Compulsando os autos, verifico que no acórdão de fls. 83/84 determinou a 

implantação do benefício de pensão por morte, mas o despacho de fl. 132 

e por conseguinte o ofício de fl. 133 para a implantação do benefício foi 

equivocado constando benefício por invalidez, sanando a divergência, 

DETERMINO que expeça ofício ao Gerente Executivo do INSS para que, em 

05 (cinco) dias, atenda à ordem judicial implantando o benefício concedido 

de PENSÃO POR MORTE, e não pensão por invalidez, sob pena de crime 

de desobediência, art. 330 do CP, devendo juntar aos autos comprovação 

do cumprimento da ordem exarada.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15893 Nr: 1640-94.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DO CARMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - OAB:226544/SP, 

GUSTAVO TOSTES CARDOSO - OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393, 

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 AUTOS Nº. 2007/629.

CÓDIGO Nº. 15893.

Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 357/367, autorizando a retirada de restrições 

eventualmente encontradas pelo sistema BACENJUD, referente a este 

feito, em face da executada sob o CNPJ nº. 03.021.847/0001-40.

 De outro modo, considerando o pedido para o imediato bloqueio/penhora 

de numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação 

do crédito do Exequente.

O pedido em folha nº. 354 deve ser deferido, pois visa o bloqueio de 

numerário, limitado ao valor executado, para viabilizar o prosseguimento 

da execução, evitando que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ nº. 03.752.318/0001-17) no valor de R$ 112.234,18 (cento e doze 

mil e duzentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).

 Em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencente ao executado, com fulcro no art. 854, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50144 Nr: 1931-55.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1931-55.2011.811.0039

CÓDIGO Nº 50144

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55816 Nr: 827-23.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 827-23.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 55816.

Vistos.

Tendo em vista o pleito retro em folha nº.86, e, não havendo quaisquer 

circunstâncias a serem ainda discutidas no feito, DETERMINO o 

arquivamento definitivo dos autos, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52547 Nr: 292-31.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 
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Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS CAMARGO

 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 292-31.2013.811.0039

CÓDIGO 52547

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Provisória ajuizada por Maria José dos 

Santos Camargo em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.

Manifestação da parte autora à fl. 72 verso, informando que o benefício de 

aposentadoria por idade já se encontra implantado, requerendo por sua 

vez, sua extinção.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, conforme manifestação da 

parte autora à fl. 72 verso, a extinção do presente feito é medida q ue se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54103 Nr: 1874-66.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1874-66.2013.811.0039

CÓDIGO 54103

Vistos.

 Não havendo mais pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25358 Nr: 977-09.2011.811.0039

 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): AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:SP-14.081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, MARIANA CRISTINA 

CORREA DE ANDRADE - OAB:15549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062

 AUTOS Nº 977-09.2011.811.0039

CÓDIGO 23358

Vistos.

Primeiramente, determino a retificação da capa dos autos e no Sistema 

Apolo para que todas as publicações e intimações sejam realizadas 

exclusivamente em nome dos patronos da parte autora GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI, OAB/MT nº 17980A, OAB/PR 56.918 e FABIULA 

MULLER KOENIG , OAB/MT 22165/A, conforme requerido às fls.148 e 

verso.

A Lei 13.340/2016 autorizou a liquidação e a renegociação de dívidas de 

crédito rural entre outras providências. Nesse sentido, nos termos do 

artigo 10 do referido diploma legal, defiro o pedido formulado pela autora, 

suspendendo o presente feito até a data de 27 de dezembro de 2018, 

mantendo-se os autos em cartório para manifestação.

 Transcorrido o aludido prazo com ou sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54243 Nr: 2010-63.2013.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A 

e 7657-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2010-63.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 54243.

Vistos.

Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento retro, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52600 Nr: 350-34.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DLDSC, ESC, EDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 350-34.2013.811.0039.

Código 52600.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por DEIVID LUCAS 

DE SOUZA CUNHA e ELOÁ SOUZA CUNHA neste ato representados por 

sua genitora, Sra. ELIZANGELA DE SOUZA RODRIGUES em desfavor do 

DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA CUNHA.

Embora devidamente intimada a parte autora nada manifestou.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, no que toca aos comprovantes 

de pagamento juntados aos autos, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20166 Nr: 328-15.2009.811.0039

 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: ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, ANA CAROLINA AGUIAR E SOUZA - OAB:16 

918, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT 

- OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 328-15.2009.811.0039.

CÓDIGO 20166.

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL em que a ALINE 

BENTO DE OLIVEIRA, move em desfavor de FABRÍCIO RODRIGUES 

VASQUES, ambos devidamente qualificados.

Contido na fls. 209, a parte autora requereu a extinção do processo e a 

por consequência a extinção da obrigação, uma vez que o requerido 

cumpriu seu compromisso.

Assim, JULGO EXTINTO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 6527 Nr: 400-46.2002.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JÉSSICA PATRÍCIA DE MELO GOLMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GOLMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 400-46.2002.811.0039

CÓDIGO 6527

Vistos.

 Intimem-se as partes para que manifestem nos autos acerca do acordo 

juntado aos autos tendo em vista ausência de assinatura das partes 

acordantes.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15543 Nr: 1229-51.2007.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA SOARES DA SILVA, EDUARDA PEREIRA 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA IANE VENTURINI 

PADOVAM COSTA - OAB:10513, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1229-51.2007.811.0039.

Código nº. 15543.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que foram cumpridas todas as 

determinações já exaradas.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25014 Nr: 633-28.2011.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 AUTOS N. 633-28.2011.811.0039

CÓDIGO 25014

 Vistos.

Tendo em vista a juntada da denúncia, dê-se vistas dos autos à Defesa 

para manifestar-se no que entender de direito.

No mais, deixo de designar audiência de instrução e julgamento, vez que, 

por se encontrar atualmente em local incerto e não sabido, não foi 

efetivada a citação pessoal do réu e nem apresentada Resposta à 

Acusação.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18715 Nr: 1917-76.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERREIRA 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: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED, LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 AUTOS Nº 1917-76.2008.811.0039

CÓDIGO 18715

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Às fls. 206/213 cálculo apresentado pela parte autora.

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte 

requerida o qual apresentou novos cálculos às fls. 231/232.

À fl.236, manifestação da parte requerente concordando com os cálculos 

trazidos pelo INSS.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerida, conforme fls. 231/232, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de impugnação ao 

cumprimento de sentença. Nota-se à fl. 236, que a parte requerente, 

concorda com os cálculos apresentados, no valor de R$ 19.059,47 

(dezenove mil cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) 

referente às verbas pretéritas e R$ 2.055,58 (Dois mil e cinquenta e cinco 

reais e cinquenta e oito centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerida deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 
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à fl. 145/146, no valor R$ 19.059,47 (dezenove mil cinquenta e nove reais 

e quarenta e sete centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 2.055,58 

(Dois mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) referente 

aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51888 Nr: 1792-69.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVINA MARIA FERREIRA

 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 1792-69.2012.811.0039

CÓDIGO Nº 51888

Vistos.

Defiro conforme requerimento retro.

Suspenda-se o feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Após, intime-se o exequente para dar o devido impulsionamento nos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52100 Nr: 2020-44.2012.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DA CUNHA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DE PAULA 

OLIVEIRA PASSOS - OAB:MAT. 1.585.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, JOSÉ PAULO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:12.060 / MT

 AUTOS Nº 2020-44.2012.811.0039

CÓDIGO Nº 52100

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52231 Nr: 2157-26.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILMARA DOS SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2157-26.2012.811.0039

CÓDIGO 52231

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CILMARA DOS 

SANTOS DE ALMEIDA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 À fl. 118 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl.121, manifestação da parte requerida concordando com os cálculos 

trazidos pela parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerente, conforme fl. 118, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 121, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 14.037,71(Quatorze mil e trinta e 

sete reais e setenta e um centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

1.391,70 (Um mil trezentos e noventa e um reais setenta centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 121, no valor R$ 14.037,71(Quatorze mil e trinta e sete reais e setenta 

e um centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 1.391,70 (Um mil 

trezentos e noventa e um reais setenta centavos) referente aos 

honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12602 Nr: 338-64.2006.811.0039

 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: CODN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT, HAMILTON RUFO JÚNIOR - 

OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 338-64.2006.811.0039

CÓDIGO Nº 12602

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25834 Nr: 1452-62.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 AUTOS Nº 1452-62.2011.811.0039

CÓDIGO Nº 25834

Vistos.

Defiro conforme requerimento retro.

Suspenda-se o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após, intime-se o exequente para dar o devido impulsionamento nos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20617 Nr: 820-07.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 820-07.2009.811.0039

CÓDIGO Nº 20617

Vistos.

Defiro conforme requerimento retro.

Suspenda-se o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após, intime-se o exequente para dar o devido impulsionamento nos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25574 Nr: 1192-82.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação 

Judicial, SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-8.909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1192-82.2011.811.0039

CÓDIGO 25574

Vistos.

Observo que após o decurso do prazo indicado em decisão de fl. 127 não 

foi dada providência efetiva ao prosseguimento regular do feito, bem como 

não foram indicados bens passíveis de penhora.

Ressalto que a presente demanda se sustenta há 07 (sete) anos e que as 

medidas pleiteadas pela parte passíveis de deferimento pelo Judiciário 

foram acolhidas, apesar de não terem obtido êxito.

Consigno, ainda, que não pode o Judiciário manter demandas infindáveis à 

conveniência das partes, apenas para que, a cada ano, possam as partes 

reiterar pedidos já apreciados em que as buscas tenham restado 

frustradas.

Assim, conforme autorizam os artigos 580 e 581, da CNGC/MT, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24472 Nr: 95-47.2011.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FERNANDES CASTILHEIRO, 

RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS N. 95-47.2011.811.0039

CÓDIGO 24472

Vistos.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado dos acusados ANTÔNIO FERNANDES CASTILHEIRO e 

RAIMUNDA PAREIRA CASTILHEIRO neste processo, tem o causídico a 

obrigação legal de representar os interesses daqueles em Juízo, sob pena 

de incidir em infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem 

justifique as razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado dos réus para 

oferecer os MEMORIAIS FINAIS ou requerer o que de direito, sob pena de 

ser oficiada a instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia 

funcional, nos termos do art. 34, XI, da Lei n. 8.906/94.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação dos memoriais finais, venham-me os 

autos conclusos para nomeação de novo advogado.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Às providências.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de julho de 2017.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 4329 Nr: 132-26.2001.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIODOMAR ALVES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALVES DA SILVA - 

OAB:9076

 AUTOS N. 132-26.2001.811.0039

CÓDIGO 4329

Vistos.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do acusado LIODOMAR ALVES PESSOA neste processo, tem o 

causídico a obrigação legal de representar os interesses daquele em 

Juízo, sob pena de incidir em infração administrativa, acaso não cumpra o 

seu dever e nem justifique as razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer os MEMORIAIS FINAIS ou requerer o que de direito, sob pena de 

ser oficiada a instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia 

funcional, nos termos do art. 34, XI, da Lei n. 8.906/94.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação dos memoriais finais, determino a 

intimação do acusado LIODOMAR ALVES PESSOA para indicação de novo 

advogado para representá-los ou declaração de impossibilidade de 

nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar os 

MEMORIAIS FINAIS.

Após, volvam-me conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56717 Nr: 1505-38.2014.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPDO, EDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CARTA 

PRECATORIA DEVOLVIDA E JUNTADOAS AS FOLHAS 81/85 , NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19160 Nr: 2317-90.2008.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MARIA GUERRA DE AGUIAR-ME, 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE AGUIAR, SÔNIA MARIA GUERRA DE 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 

10.041, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 52300 Nr: 30-81.2013.811.0039

 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: C. C. MARTINS & CIA. LTDA. - ME, CLERISTON CRISTIAN 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Serra Neto - 

OAB:16397

 Código n° 52300.

Considerando o teor da certidão de fl. 498, intime-se pessoalmente o perito 

nomeado para que dê inicio aos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dia, sob 

pena de destituição e aplicação de multa.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos – MT, 20 de junho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21565 Nr: 1790-07.2009.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DANIEL CAIRES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Código: 21565

VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido retro, considerando que a peça de cumprimento de 

sentença apresentada nos autos não preencheu os requisitos legais.

Desta feita, intime-se a parte exequente para apresentar peça de 

cumprimento de sentença consistente na obrigação de fazer por parte da 

Fazenda Pública em 15 (quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de fevereiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16229 Nr: 1917-13.2007.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZIEL ALVES FLORÊNCIO, FABIANA ELIZA DOS 

SANTOS FLORÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. DE LIMA & CIA. LTDA, ADALTO 

RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85205 Nr: 247-51.2018.811.0039

 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): ELIANA APARECIDA PERES NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:8996

 Vistos etc.,

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre o Ministério Público e a autora do fato 

ELIANA APARECIDA DA SILVA, nos termos do art. 74, caput, c/c art. 76, 

ambos da Lei nº 9.099/95.

Consigne-se que tal pena não importará e, reincidência, sendo registrada 

em livro próprio para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 

(cinco) anos, para fins de requisição judicial.

Assim, aguarde-se o cumprimento da aludida transação penal, após, 

certifique-se a secretaria o necessário, na sequência, vista ao Ministério 

Público.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum
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Portaria

P O R T A R I A N.º 14/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de MAIO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 14/2018-DFcompleta, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70922 Nr: 471-76.2012.811.0078

 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: PLATOTEC - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VEIGA DA SILVA - 

OAB:13163-B/MT, MARTHA DE OLIVEIRA SATO - OAB:PR 61.054, 

NELMA ADRIANA DA SILVA - OAB:MT 6049-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38525 Nr: 817-95.2010.811.0078

 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: RIBAMAR PEDOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090 A - MT

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37761 Nr: 51-42.2010.811.0078

 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: GILBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5835-A

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 87403 Nr: 60-91.2016.811.0078

 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: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21.936 O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, no prazo legal, apresentando Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103591 Nr: 3469-41.2017.811.0078

 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: IAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICKSON DIEGO CAMPOS 

DEBESA - OAB:22483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: IRMA ALEXANDRE.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de São 

João PR para que determine a expedição de mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) 

ao Cartório de Registro Civil competente (São João/PR), adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos 

r e q u e r e n t e s . A p ó s ,  c u m p r i d a s  a s  f o r m a l i d a d e s  l e g a i s , 

ARQUIVE-SE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109571 Nr: 1752-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 
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Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109573 Nr: 1753-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA PIRES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109577 Nr: 1754-27.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES JOSÉ CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109578 Nr: 1755-12.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, CELSO TIMOTEO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109579 Nr: 1756-94.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, JAIR GINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109580 Nr: 1757-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIO HENRIQUE GHELLERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;
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O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109581 Nr: 1758-64.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109582 Nr: 1759-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 109583 Nr: 1760-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109584 Nr: 1761-19.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDUARDO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109585 Nr: 1762-04.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): aparecido de paula neto - me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 
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não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109586 Nr: 1763-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COM COME. DE PROD. DE INFOR. E SERV. 

DE LAN HOUSE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109587 Nr: 1764-71.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ELIAS ALVES TORNEARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 
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Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109588 Nr: 1765-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI VILMAR VALDOMERI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109589 Nr: 1766-41.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. BORGES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109590 Nr: 1767-26.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATELIE PROJETOS E ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e
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V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109591 Nr: 1768-11.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHS TRANSPORTES LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109592 Nr: 1769-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IRMÃOS LOPES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).
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Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109593 Nr: 1770-78.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARLOS PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109596 Nr: 1772-48.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE PUBLICIDADE DINAMICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109597 Nr: 1773-33.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO IBRAIM PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):
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I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109598 Nr: 1774-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M DOERL MANUTENÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109599 Nr: 1775-03.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANI OLIARI BREINACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 
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nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109600 Nr: 1776-85.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MUNIZ, DORVINO TEODORO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109601 Nr: 1777-70.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D'ARC PAULA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109602 Nr: 1778-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MORENO ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109603 Nr: 1779-40.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109604 Nr: 1780-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 581 de 636



Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109605 Nr: 1781-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109606 Nr: 1782-92.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 
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autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109607 Nr: 1783-77.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIARA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109567 Nr: 1749-05.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSL, AAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de pedido de homologação de acordo de Modificação de Guarda, 

formulada por ELIZANDRO DOS SANTOS LAUBER e ADRIANA ALVES 

VIEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial que as partes já possuem um acordo de guarda alimentos 

e visitas Código 100614 já devidamente homologado, todavia desejam 

modificar o acordo anteriormente entabulado somente no tocante a visitas.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, DEFIRO a ambas as partes o benefício da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no artigo 98 e seguintes do CPC/2015, 

eis que comprovada a hipossuficiência.

No caso em tela, as partes de comum acordo requerem a homologação do 

acordo de modificação da guarda:

As partes ajustam que as visitas serão exercidas pelo genitor aos finais 

de semanas intercalados, a começar com o pai da menor, sendo que 

quando de sua visita, buscará a criança na residência da genitora no 

sábado às 13h00 e a devolverá diretamente na escola que estuda na 

segunda-feira.

Acordaram que o pai exercerá as visitas em metade das férias escolares 

da criança, bem como ainda quando das festividades anuais (natal, ano 

novo, dia das crianças, aniversário do menor, dia dos pais, dia das mães 

etc.) também de forma intercalada e dividida equitativamente com a 

genitora, a começar com o genitor.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 3682-47.2017.811.0078

 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: EDVALDO MENEZES DE BARROS, KATIA CALVES 

PERES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - 

OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes em referência 25 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na referência 

25 em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 583 de 636



Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109531 Nr: 1724-89.2018.811.0078

 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: JSD, DANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: JESSICA SILVA DELGADO.Expeça-se Ofício 

ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), para que sejam 

adotadas as providências necessárias à averbação na certidão, devendo 

encaminhar a este juízo a certidão devidamente averbada para posterior 

levantamento dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107463 Nr: 442-16.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEGP, LMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Expeça-se o termo de Guarda da 

menor em favor do genitor LUCIANO MODESTO DA 

CONCEIÇÃO.Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Sapezal para as providências cabíveis e anotações de praxe, na escritura 

Pública Declaratória de União Estável constante do livro 011-E Fls. 175 e 

vs.INTIME-SE.Ciência ao MP.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107490 Nr: 461-22.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SG, EJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Após a parte 

autora informar os dados da empresa empregadora do genitor, OFICIE-SE 

a empresa, remetendo cópia da presente sentença, para que proceda ao 

desconto diretamente em folha de pagamento Sr. EDNO JOSÉ DE SOUZA o 

valor da pensão alimentícia em folha de pagamento.Expeça-se o Termo de 

Guarda definitiva dos menores em favor da GENITORA.Sem 

custas.Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Ciência ao Ministério Público.Publique-se.Intimem-se a 

Defensoria Pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107274 Nr: 347-83.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS, VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo de Guarda alimentos e Visitas 

formulado por RENATO MANOEL DA SILVA e VANESSA LEITE DOS 

SANTOS em favor do menor JOÃO PEDRO MANOEL DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Na hipótese, as partes de comum acordo requerem a homologação do 

acordo nos seguintes termos:

Que a guarda do menor JOÃO PEDRO MANOEL DOS SANTOS ficará com 

a GENITORA.

 Acordaram ainda, que o genitor contribuirá mensalmente a título de 

pensão alimentícia com o percentual de 26,30 (vinte e seis vírgula trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, correspondendo atualmente a R$ 

250,90 (duzentos e cinquenta reais e noventa centavos), até o dia 

10(dez) de cada mês a começar pelo mês de fevereiro de 2018, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias 

devidamente comprovadas mediante nota fiscal.

A pensão deverá ser depositada/transferida na conta bancária da Caixa 

Econômica Federal Agência 3826, Conta Poupança 00000168-4 Operação 

013 de titularidade da genitora do menor.

No tocante as visitas, serão exercidas pelo genitor de forma livre, desde 

que, obviamente em horários condizentes com as condições da criança.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Expeça-se o Termo de Guarda definitiva da menor em favor da GENITORA.

Sem custas.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Intimem-se a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107372 Nr: 386-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, DIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo de Guarda alimentos e Visitas 

formulado por MARCELO DA SILVA SANTOS e DANIELE INACIO PEREIRA 

em favor do menor MATHEUS FELIPE PEREIRA SANTOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Na hipótese, as partes de comum acordo requerem a homologação do 

acordo nos seguintes termos:

Que a guarda do menor MATHEUS FELIPE PEREIRA SANTOS ficará com a 

GENITORA.

 Acordaram ainda, que o genitor contribuirá mensalmente a título de 

pensão alimentícia com o percentual de 36,70 (trinta e seis vírgula setenta 

por cento) do salário mínimo vigente, correspondendo atualmente a R$ 

350,11 (trezentos e cinquenta reais e onze centavos), até o dia 

15(quinze) de cada mês a começar pelo mês de fevereiro de 2018, bem 

como 50%(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias 

devidamente comprovadas mediante nota fiscal.

A pensão deverá ser depositada/transferida na conta bancária da Caixa 

Econômica Federal Agência 3541, Conta Poupança 00005146-1 Operação 

013 de titularidade da genitora dos menores.

No tocante as visitas, serão exercidas pelo genitor aos finais de semana 

intercalados, a começar pela mãe, bem como ainda quando das 

festividades anuais, de forma intercalada e dividida equitativamente com a 

genitora, sendo do mesmo modo quando das férias escolares.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Expeça-se o Termo de Guarda definitiva da menor em favor da GENITORA.

Sem custas.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Intimem-se a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107377 Nr: 387-65.2018.811.0078

 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: ABFDS, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.Transitada em Julgado, 

expeça-se Ofício ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), 

para que sejam adotadas as providências necessárias à averbação na 

certidão, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes.Após, cumpridas 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO 

PÚBLICOIntimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107467 Nr: 445-68.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDO, CLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487 inciso III do Código de Processo Civil/2015, e 

declaro EXTINTA A UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS 

AUTORES.Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Expeça-se o termo de Guarda da 

menor em favor da genitora.INTIME-SE.Ciência ao MP.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 262-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIANA CRISTINA LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, CONCEDO a guarda provisória do infante ANNA CLARA LANG 

MELLA à genitora DIANA CRISTINA LANG, a qual tem por obrigação 

prestar toda assistência que a criança necessita. Expeça-se termo de 

guarda provisória.(...) .No caso em tela, a parte autora apenas informa que 

o requerido aufere renda de R$ 1.900,00(um mil e novecentos reais), 

contudo não junta nenhuma comprovação do alegado.Assim, 

considerando que o processo está em sua fase inicial, com provas 

produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios 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 SICREDI, 

Agência 0804, Conta Poupança nº 63618-6, de titularidade da menor 

ANNA CLARA LANG MELLA, todo dia 10(dez) de cada mês, sendo que, 

após formada a angular ização processual,  o binômio 

capacidade/necessidade será avaliado com maior clareza.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, bem como em virtude do pai residir em outra cidade.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.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93359 Nr: 1851-95.2016.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSÂNGELA SILVA em 

face da sentença de referência 73.

A parte embargante alega omissão no julgado, tendo em vista a ausência 

de arbitramento dos honorários advocatícios devidos diante da 
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improcedência da Ação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade, omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada observa-se efetiva omissão, uma vez 

que não houve condenação do autor nos honorários advocatícios.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, ACOLHO os Embargos de Declaração e FIXO os honorários 

advocatícios em favor do advogado do requerido, no valor de 10%(dez 

por cento do valor atualizado da causa) nos termos do artigo 85 § 2º do 

CPC/2015.

 Todavia, mantenho suspensa a cobrança por ser a parte autora 

beneficiária da Assistência Judiciaria Gratuita, nos termos do artigo 98 § 

3º do CPC/2015.

P.R.I.

Transitada em julgado sem interposição de recursos, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109610 Nr: 1786-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109611 Nr: 1787-17.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS APRIGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109612 Nr: 1788-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZELINA CORDEIRO DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109613 Nr: 1789-84.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109614 Nr: 1790-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 
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entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109615 Nr: 1791-54.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109620 Nr: 1795-91.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMERICO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 1796-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MARINHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109629 Nr: 1804-53.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SOUZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109630 Nr: 1805-38.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BATEZ DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 
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6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109631 Nr: 1806-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109632 Nr: 1807-08.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MOREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.
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Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109634 Nr: 1809-75.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ERMERINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109649 Nr: 1824-44.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MARCONES DE ALMEIDA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109653 Nr: 1828-81.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VALADARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 
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6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109655 Nr: 1830-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ANANIAS ABATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109656 Nr: 1831-36.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA REGINA SACHINI MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).
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Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109657 Nr: 1832-21.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109658 Nr: 1833-06.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CIBELY SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109659 Nr: 1834-88.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE DA CRUZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):
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I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109660 Nr: 1835-73.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109661 Nr: 1836-58.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 
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nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109662 Nr: 1837-43.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109664 Nr: 1838-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ARAUJO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109665 Nr: 1839-13.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON BATISTA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109666 Nr: 1840-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LUIZ ZATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 1841-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES ANTUNES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 
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após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109670 Nr: 1843-50.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FÁTIMA MINOTTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109671 Nr: 1844-35.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109672 Nr: 1845-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MACHADO DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109673 Nr: 1846-05.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MARILDA MENDES DO 

NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109674 Nr: 1847-87.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ARAÚJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.
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O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109675 Nr: 1848-72.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉLIA MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109676 Nr: 1849-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).
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Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109677 Nr: 1850-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): anita didrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109680 Nr: 1852-12.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109681 Nr: 1853-94.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;
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III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109682 Nr: 1854-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ARLINDO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109683 Nr: 1855-64.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 
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Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109684 Nr: 1856-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA DENISE B. SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109685 Nr: 1857-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109686 Nr: 1858-19.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HERPICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109687 Nr: 1859-04.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACIL VICENTE GODOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109688 Nr: 1860-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;
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O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109690 Nr: 1862-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109691 Nr: 1863-41.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V W RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 109692 Nr: 1864-26.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE GARCIA MOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109693 Nr: 1865-11.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109694 Nr: 1866-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HERPICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 605 de 636



não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109695 Nr: 1867-78.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ANTONIO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109696 Nr: 1868-63.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 606 de 636



citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109697 Nr: 1869-48.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA APARECIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109698 Nr: 1870-33.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON L. MANGANARO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109699 Nr: 1871-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.
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Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109700 Nr: 1872-03.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELIS SUZANE RONDON CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109701 Nr: 1873-85.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS SILVA DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 
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juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109704 Nr: 1875-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDS LOCAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109705 Nr: 1876-40.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVADORA DE PNEUS SAPEZAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109706 Nr: 1877-25.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R M CORREIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 
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8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109707 Nr: 1878-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ DA SILVA E SILVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109708 Nr: 1879-92.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OIR GOULART BENTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024223/4/2018 Página 610 de 636



dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109709 Nr: 1880-77.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES M DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109710 Nr: 1881-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTAN DE OLIVEIRA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109711 Nr: 1882-47.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M SANT'ANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109712 Nr: 1883-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M FICAGNA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109713 Nr: 1884-17.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEBASTIÃO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;
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Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109714 Nr: 1885-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON AMARILDO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109715 Nr: 1886-84.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE DE SOUZA BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109738 Nr: 1899-83.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA DA SILVA CAVALHHER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109739 Nr: 1900-68.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109740 Nr: 1901-53.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUTHKAMER $ SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 
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Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109741 Nr: 1902-38.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F P CABELLERO - ME, J F P CABALLERO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109742 Nr: 1903-23.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO IVO CIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 
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fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 1904-08.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAÇÃO AGRÍCOLA GAIVOTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109744 Nr: 1905-90.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAILDE MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109745 Nr: 1906-75.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. EVANGELISTA FIGUEIREDO SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
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IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109746 Nr: 1907-60.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTECELMA DOS SANTOS AGUIAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109747 Nr: 1908-45.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELA NATALI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 
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Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109748 Nr: 1909-30.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A S FAVERO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109749 Nr: 1910-15.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROTAN - SISTEMAS HIDRAULICOS 

SAPEZAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109750 Nr: 1911-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDISON RAMOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109751 Nr: 1912-82.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELY HAYLANDA ALVES DOS SANTOS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109752 Nr: 1913-67.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA CARLA GOMES FURLAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 
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ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109753 Nr: 1914-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ELIAS ALVES TORNEARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109754 Nr: 1915-37.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA R. DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39621 Nr: 1924-77.2010.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A OAB/DF, José Arnaldo - OAB:19081, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101550 Nr: 2448-30.2017.811.0078

 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: ANA MARIA DE LIMA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca da juntada de ofício de ref. 56, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 014/2018/DF.

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas Atribuições Legais, 

etc.

CONSIDERANDO as determinações da Corregedoria Geral da Justiça e a 

Legislação de Organização Judiciária Estadual.

 RESOLVE:

I – FIXAR o prazo de 30 dias, compreendido entre 04 de junho de 2018 a 

03 de julho de 2018, para realização da Correição Ordinária na Secretaria 

da Vara Única e Juizado Especial, com possibilidade de prorrogação, se 

necessário.

 II - DESIGNAR a Gestora Judiciária Solange Cristina de Oliveira Freitas, 

para secretariar os trabalhos correcionais.

 III – DETERMINAR aos Servidores da Secretaria que permaneçam em seus 

postos durante a correição, para que forneçam os esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correicionais.

 IV – CONVIDAR Autoridades legalmente constituídas, os Representantes 

do Ministério Público, Advogados, Estagiários, Serventuários e o Público 

em Geral, a apresentarem reclamações quanto às irregularidades nos 

serviços relativos ao Foro judicial, no Fórum local, em horário de 

expediente. V – SOLICITAR,que após terminados os trabalhos 

correicionais, seja enviado respectivo termo à Corregedoria Geral de 

Justiça, por meio eletrônico disponibilizado no sistema informatizado do 

TJ-MT.

VI – ENCAMINHE-SE cópia à Secretaria da Vara Única e Juizado Especial, 

Delegacia de Polícia, Ministério Público, o representante da OAB nesta 

Comarca, para que afixem em seus respectivos murais, bem como, 

afixando cópia no quadro mural do Fórum, para conhecimento de terceiros 

e público em geral.

 VII – REQUISITE-SE a devolução de todos os processos que 

encontram-se em carga à órgãos externos e advogados.

 VIII – REMETA-SEcópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Tabaporã - MT, 19 de abril de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 015/2018/DF.

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas Atribuições Legais, 

etc.

 CONSIDERANDO as determinações da Corregedoria Geral da Justiça e a 

Legislação de Organização Judiciária Estadual.

 RESOLVE:

I – FIXAR o prazo de 30 dias, compreendido entre 04 de junho de 2018 a 

03 de julho de 2018, para realização da Correição Ordinária na Diretoria do 

Foro desta Comarca, com possibilidade de prorrogação, se necessário.

 II - DESIGNAR a Gestora Geral Etienne Regina dos Santos e Carmo 

Strambaioli, para secretariar os trabalhos correcionais.

 III – DETERMINAR aos Servidores que permaneçam em seus postos 

durante a correição, para que forneçam os esclarecimentos necessários 

à realização dos serviços correicionais.

 IV – CONVIDAR Autoridades legalmente constituídas, os Representantes 

do Ministério Público, Advogados, Estagiários, Serventuários e o Público 

em Geral, a apresentarem reclamações quanto às irregularidades nos 

serviços relativos ao Foro judicial, no Fórum local, em horário de 

expediente.

 V – SOLICITAR, que após terminados os trabalhos correicionais, seja 

enviado respectivo termo à Corregedoria Geral de Justiça, por meio 

eletrônico disponibilizado no sistema informatizado do TJ-MT.

VI – ENCAMINHE-SEcópia à Diretoria do Foro, Delegacia de Polícia, 

Ministério Público, ao representante da OAB nesta Comarca, para que 

afixem em seus respectivos murais, bem como, afixando cópia no quadro 

mural do Fórum, para conhecimento de terceiros e público em geral.

 VII – REQUISITE-SE a devolução de todos os processos que 

encontram-se em carga à órgãos externos e advogados.

 VIII – REMETA-SE cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Tabaporã - MT, 19 de abril de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27987 Nr: 957-37.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sérgio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO, 

Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao certificado às fls. 59, INTIME-SE a parte embargante para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação da parte embargada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27988 Nr: 958-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sérgio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO, 

Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao certificado às fls. 41, INTIME-SE a parte embargante para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação da parte embargada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 137 Nr: 735-89.2005.811.0094
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sérgio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubi Gotlib Kelm - 

OAB:2132/RO

 Vistos, etc.

Defiro o postulado de fls. 268, sendo assim, permaneça o presente 

processo apenso ao processo de n.º 734-07.2005.811.0094 – cód.: 136.

 No mais, cumpra-se a decisão de fls. 267.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11527 Nr: 271-55.2011.811.0094

 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: Cesar Antonio Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcel Jean Louis Marie Camile Leclef, 

Ghislaine Nicola Augusta Maria Josephe Vandem-Bogaerd, Josse Ghislain 

Emmanuel Jacques "Conde de Lalaing", Louis Georges Niels, Marcelle 

Mondron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Amélia Casotti - 

OAB:RS/39E890, Dauana Schneider - OAB:RS/31E076, Gustavo 

Casotti - OAB:69091/RS, João Carlos Casotti - OAB:MT/3.765, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao teor da manifestação de fls. 424, pela qual a UNIÃO 

informou que ainda restava pendente a análise técnica de três órgãos, 

entre estes a FUNAI/MT, para verificar se o objeto desta ação incide sobre 

terras públicas federais, e, considerando que aportou manifestação da 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI às fls. 519/522, comunicando que o 

imóvel objeto da pretendida usucapião incide parcialmente nos limites de 

terras indígenas, juntando os documentos de fls. 523/252, dos quais 

apenas o autor se manifestou às fls. 529/530, DECIDO:

I – DÊ-SE vistas dos autos à UNIÃO, por intermédio de sua procuradoria, 

para que, se manifeste quanto a eventual interesse na causa, 

considerando a manifestação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI às 

fls. 519/522, bem como, os documentos de fls. 523/252;

II – Com o aporte da manifestação da UNIÃO, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando com 

o autor e, após o requerido, nos termos do art. 10 do CPC/15, 

considerando o que dispõe o art. 64, §1º, do mesmo Diploma Legal.

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10023 Nr: 888-83.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio J. Pinto - EPP, Maurício José Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 80, INTIME-SE pessoalmente a parte 

exequente para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento PROFÍCUO do 

feito, mormente requerendo o que de direito para fins de prosseguimento 

da demanda, considerando a infrutífera tentativa de citação do executado 

(fls. 76), isto no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, CERTIFIQUE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28593 Nr: 1281-27.2017.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Gwiazdecki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Audiney Rodrigues 

Fernades - OAB:18677

 “Ex positis”, ante a inércia do exequente DECLARO EXTINTA a presente 

ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/15.4.Providências FinaisCustas finais, caso houver, pelo requerente, 

sendo que deixo de condenar a parte em honorários ante a inexistência de 

contraditório.PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23421 Nr: 185-45.2015.811.0094

 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: ELAINE DE MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:OAB/DF 24.214, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - 

OAB:OAB/DF-513

 1.RelatórioCuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ELAINE DE 

MORAIS PEREIRA, em face de TELEFONICA BRASIL S/A.Às fls. 42 foi 

deferido o pedido de produção de prova pericial, estando o feito 

tramitando regulamente, sendo que, às fls. 52 a requerente formula pedido 

de desistência, do qual a requerida foi intimada a se manifestar, porém, 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 55.Por fim, foram os autos 

remetidos à conclusão. É o relatório.2.FundamentaçãoMuito embora a 

requerida tenha sido devidamente citada da presente ação, que já 

tramitava na fase de produção de provas, tem-se que esta foi cientificada 

do pedido de desistência formulado pela requerente, consoante certidão 

de fls. 53/54.Logo, não há que se falar em ausência de ciência da parte 

requerida quanto ao pedido de desistência formulado, eis que, sequer se 

manifestou, quedando-se silente.Nesse sentido dispõe o art. 485, §§ 4º e 

5º, do CPC/15: “(omissis) § 4o Oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência 

da ação pode ser apresentada até a sentença.”Com efeito, diante da 

desistência do pedido inicial, a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, é medida que se impõe, tendo sido ouvida a requerida do pedido de 

desistência em comento, a qual não se manifestou no prazo 

legal.3.Dispositivo“Ex positis”, com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/15, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA exteriorizada pelo 

requerente para que surta seus efeitos legais, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil.4.Disposições finaisCONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento), a ser calculo com base no valor da causa. Uma 

vez certificado o transito em julgado da presente sentença, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21502 Nr: 868-53.2013.811.0094

 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: Eva Alves Pagotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas José Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 
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Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que a 

parte executada, após retorno dos autos do E. TJMT, sendo confirmada a 

sentença proferida por este juízo, espontaneamente juntou aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação.

Devidamente intimada a parte credora, esta se manifestou às fls. 159, 

informando que concorda com o valor depositado pela executada, 

pugnando pela liberação e, posterior arquivamento do feito.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista que a parte exequente concordou com os valores 

depositados pela executado, tem-se, portanto, o pagamento do débito 

outrora perseguido na presente demanda, sendo imperiosa a extinção do 

feito.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução de título judicial, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do 

CPC/15.

 4. Disposições Finais

Deixo de fixar condenação a título de honorários, ante o cumprimento 

voluntário da condenação.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26667 Nr: 175-30.2017.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de EDNILSON 

APARECIDO FERREIRA.

Às fls. 22/23 foi deferido o pedido liminar, estando o feito tramitando 

regulamente, sendo que, às fls. 35 o requerente formula pedido de 

desistência.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão. É o relatório.

2. Fundamentação

Muito embora tenha sido determinada a citação da parte requerida em 

decisão interlocutória proferida por este juízo, tem-se que até o presente 

momento não houve o cumprimento da ordem de citação da parte adversa, 

assim, não há que se falar em ciência da parte requerida quanto ao pedido 

de desistência formulado, eis que, sequer contestou o pedido inicial.

Nesse sentido dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC/15: “(omissis) § 4o 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença.”

Com efeito, diante da desistência do pedido inicial, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe, não sendo necessário 

ouvir a parte requerida do pedido de desistência em comento, ante a 

inexistência de formação do contraditório.

3. Dispositivo

“Ex positis”, com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/15, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA exteriorizada pelo requerente para que surta 

seus efeitos legais, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

4. Disposições finais

Custas pagas na inicial, deixo de fixar condenação a título de honorários 

advocatícios, eis que, não houve formação do contraditório.

 Uma vez certificado o transito em julgado da presente sentença, fica 

desde já determinada a remessa dos autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11348 Nr: 99-16.2011.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Madeiras Canoinhas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504 OAB/SP

 Vistos.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Aos (a) apelados (a) para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22403 Nr: 448-14.2014.811.0094

 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: Rubens Pacola - ME, Rubens Pacola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - 

REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - 

OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Aos (a) apelados (a) para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22190 Nr: 286-19.2014.811.0094

 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: Gilene Vieira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Vistos
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Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1º Região.

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 424-49.2015.811.0094

 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: Giovane Claiton Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tabaporã - MT, Percival 

Cardoso Nóbrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso - 

OAB:OAB/MT n°21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Aos (a) apelados (a) para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27202 Nr: 491-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos, etc.

Considerando que após a apresentação dos Memoriais Finais da 

acusação foram juntadas novas provas, inclusive o laudo psicológico de 

estudo junto à Vítima (fls. 298/300), do qual a acusação ainda não teve a 

oportunidade de se manifestar, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

Ministério Público para que, ciente das novas provas produzidas nos 

autos, se manifeste informando se ratifica suas alegações finais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21670 Nr: 1039-10.2013.811.0094

 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: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed de Maringá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BITTENCOURT FERRAZ 

DE CAMARGO - OAB:OAB/PR 52.665, FERNANDO ROCHA NEVES - 

OAB:OAB/PR 50.183

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 276 e, verificando que a sentença 

proferida nestes autos transitou em julgado, consoante certidão de fls. 

275, DECIDO:

I – Proceda-se com a modificação da fase processual, para que a 

presente demanda passe, doravante, a tramitar na fase de cumprimento 

de sentença;

III – Ultimada estas providências, INTIME-SE o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo;

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30175 Nr: 77-11.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DA SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação de Ação de Embargos à Execução proposta por Luciano 

da Silva Mota, em face de Banco do Brasil s/a, em que o requerente pugna 

pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento da inicial 

sem adiantamento de custas e despesas processuais.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15, in 

verbis:

“ (omissis) § 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.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e o expressivo valor dos 

bens penhorados, tem-se, em um primeiro momento, elementos que 

demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE o 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos 

hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas 

e despesas processuais, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25577 Nr: 638-06.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

requerendo o que for de direito e interesse.

 Após, voltem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9990 Nr: 794-38.2009.811.0094

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuracy O. Mendes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 Vistos.

No que tange ao agravo de instrumento de fls. 399/406-verso, mantenho a 

decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Superada essa questão, passo a decidir nos autos, sobre os fatos 

incontroversos que não fazem parte do agravo de instrumento, bem como 

tendo em vista presente feito não se encontrar suspenso.

 Destarte, diante da petição de fl. 398, determino o levantamento da 

quantia bloqueada às fls. 387/391 dos autos, em favor da parte 

requerente. Proceda-se a Senhora Gestora Judiciária o necessário para 

levantamento.

 Diante do postulado à fl. 408, intime-se a parte requerente para que 

providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento dos débitos do 

veículo descrito nos autos, conforme cadastro financeiro acostado à fl. 

409 e decisão de fls. 379/385, comprovando nos autos seu pagamento.

Oficie-se ao Detran/MT, com cópia do ofício de fl. 408, para que forneça 

ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal número do espelho (CRV) 

do veículo, de placa JZQ9624/MT, possibilitando com isso a transferência 

do veículo.

Após, comprovado o pagamento do débito, bem como com a resposta do 

DETRAN/MT, oficie-se ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, 

com cópia do comprovante de pagamento, para que seja efetuada a 

transferência do documento do veículo descrito nos autos, para o Banco 

do Brasil S/A.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7282 Nr: 208-06.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Coelho Honorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante do oficio do COREJ/IT acostado às fls. 159, noticiando o depósito do 

valor devido ao advogado do requerente.

Determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor do 

advogado da parte autora, observando os dados bancários indicados às 

fls. 146/147, para levantamento do valor descrito no ofício de fl. 159.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações do valor depositado em favor do advogado 

do requerente.

No mais, proceda-se a Secretaria da Vara Única na forma requerida à fl. 

160, com a máxima urgência, eis que se trata de processo onde figura no 

polo ativo pessoa idosa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23084 Nr: 945-28.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Coelho Honorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos.

Diante da certidão de trânsito em julgado da sentença de fls. 29/32, bem 

como da certidão de translado de fl. 39, remetam-se estes autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9231 Nr: 93-77.2009.811.0094

 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: Maria de Lourdes Coelho Honorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante dos ofícios do COREJ/IT acostados às fls. 183/184, noticiando o 

depósito dos valores devidos ao requerente e sua advogada.

Determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor da 

requerente e de seu advogado, observando os dados bancários indicado 

à fl. 184, para levantamento dos valores descritos nos ofícios de fls. 

183/184.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações do valor depositado em favor da advogada 

do requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20618 Nr: 905-17.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Teodoro Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante do oficio do COREJ/IT acostado às fls. 137, noticiando o depósito do 

valor devido à advogada do requerente.

Determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor da 

advogada da parte autora, observando os dados bancários indicado à fl. 

138, para levantamento do valor descrito no ofício de fl. 137.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações do valor depositado em favor da advogada 

da requerente.

No mais, aguarde-se a informação do pagamento do valor devido à parte 

requerente requisitado à fl.135, com a informação, expeça-se alvará para 

levantamento do valor em nome de sua advogada (procuração de fl. 12), 

com a consequente intimação da parte requerente, constando o valor 

levantado em seu favor,

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20369 Nr: 663-58.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGdS, Edineia Dias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante do oficio do COREJ/IT acostado às fls. 183, noticiando o depósito do 

valor devido à advogada do requerente.

Determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor da 

advogada da parte autora, observando os dados bancários indicado à fl. 

184, para levantamento do valor descrito no ofício de fl. 183.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações do valor depositado em favor da advogada 

da requerente.
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No mais, aguarde-se a informação do pagamento do valor devido à parte 

requerente requisitado à fl. 180, com a informação, expeça-se alvará para 

levantamento do valor em nome de sua advogada (procuração de fl. 16), 

com a consequente intimação da parte requerente, constando o valor 

levantado em seu favor,

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11867 Nr: 606-74.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino de Oliveira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante do oficio do COREJ/IT acostado à fl. 157, noticiando o depósito do 

valor devido à advogada do requerente.

Determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor da 

advogada da parte autora, observando os dados bancários indicado à fl. 

158, para levantamento do valor descrito no ofício de fl. 157.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações do valor depositado em favor da advogada 

do requerente.

No mais, aguarde-se a informação do pagamento do valor devido à parte 

requerente requisitado à fl.155, com a informação, expeça-se alvará para 

levantamento do valor em nome de sua advogada (procuração de fl. 13), 

com a consequente intimação da parte requerente, constando o valor 

levantado em seu favor,

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9210 Nr: 74-71.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Antão de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO AUGUSTO MAGNO 

DE MACEDO MENDONCA - OAB:4087-B

 1. RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de CELINO ANTÃO DE 

OLIVEIRA. já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do(s) 

artigo(s). 180, caput, do Código Penal, em razão, da prática dos fatos 

delituosos citados em inicial acusatória.

 Os autos de inquérito policial estão acostados. A denúncia foi recebida 

em 25/02/2009 (fl. 44).

Réu não encontrado, sendo realizada sua citação por edital /e decretada a 

suspensão do processo (art. 366 do CPP) em 11/07/2012 (fl. 143).

O processo e o prazo prescricional voltou a correr em 11/07/2016 (fl. 148)

Durante o andamento processual uma pessoa com homônimo do acusado 

foi citado, sendo que o Ministério Público pugnou pela desconsideração e 

constatação de que não se referia ao acusado.

 É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, considerando o informado às fls. 159/160, bem como, na 

esteira da manifestação ministerial de fls. 161, verifico que a pessoa 

citada às fls. 158 é, na verdade, homônimo do denunciado, de modo que, a 

citação foi realizada erroneamente, tal como já ocorrido às fls. 78.

O peticionante de fls. 159/160 trata-se da pessoa de Celino Antão de 

Oliveira, filho de Antão Vicente de Oliveira e Josefa Martins de Oliveira, 

natural de Jacinto/AL, nascido na data de 21/10/1955, ao passo que, o 

denunciado, que possui o mesmo nome do peticionante, tem como filiação 

Nino Antão de Oliveira e Josefina Martins de Oliveira, é natural de 

Arapiraca/AL, e nascido em 26/09/1941, sendo assim, torno sem efeito a 

citação de fls. 158 e, DETERMINO que a Sra. Gestora se diligencie, no 

sentido de anotar os dados do peticionante, com o lembrete para que 

nenhum outro expediente de citação/intimação lhe seja direcionado, com 

referencia aos presentes autos.

Intime-se o subscritor da petição de fls. 159/160 da presente decisão.

De outro modo, cabe verificar a prescrição por ser matéria de ordem 

pública (art. 61 do CPP) e, em decorrência do lapso temporal do trâmite 

processual.

 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. 180 do CP, possui uma 

pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos de reclusão, levando-se a 

prescrição para 8 (oito) anos, nos moldes do Artigo 109, IV, do CP.

 Contudo, verifica-se que no ano de 2009 o acusado possuía 67 

(sessenta e sete) anos de idade e, até a presente data não houve 

sentença. Assim sendo, na presente data o réu já conta com a idade 

superior a 70 (setenta) anos, motivo pelo qual se deve aplicar a regra do 

artigo 115 do Código Penal, reduzindo pela metade os prazos 

prescricionais. Logo o prazo prescricional nesse caso será de 4 anos.

 Considerando que o marco interruptivo do recebimento da denuncia (art. 

117, I, do CP) se deu em 25/02/09 e a suspensão do processo pelo artigo 

366 do CPP se deu em 11/07/2012 (decorrendo três anos e cinco meses), 

bem como a volta do prazo da prescrição voltou a correr em 11/07/2016 e, 

até a presente data (06/04/2018), não houve a publicação da sentença ou 

acórdão condenatório recorrível (art. 117, IV do CP) (decorrendo um ano e 

nove meses), 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 180 do Código Penal em favor do 

réu, nos termos do Artigo 107, IV, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto nos Artigo 180 

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 CELINO ANTÃO 

DE OLIVEIRA, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29246 Nr: 1637-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abel Fonseca Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Biazão Basso, João Biazon 

Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para informar que o parcelamento deferido 

nos atuos foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o 

numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte 

emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11018 Nr: 644-23.2010.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Macisa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório

Trata-se de embargos à execução, opostos por Agropecuária Macisa S/A, 

em face da execução que lhe move a Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, nos autos em apenso.

Em decisão de fls. 173 foi determinada a comprovação da segurança do 

juízo, isto antes do recebimento dos presentes embargos.

 Após, com o oferecimento de bens à penhora, foi recebida a presente 

demanda para discussão, consoante decisão de fls. 180.

O embargado apresentou impugnação às fls. 184/188.

Contudo, sobreveio notícia de que a execução principal restou satisfeita, 

não havendo mais objeto a ser perseguido nos presentes embargos, 

consoante petitório de fls. 192/193.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

 2. Fundamentação

A presente demanda deve ser extinta, tendo em vista que houve a perda 

superveniente do objeto.

 Conforme se denota, os presentes embargos visavam atacar a execução 

em apenso (cód.: 10047), a qual restou extinta pela satisfação da 

obrigação, consoante informado pela credora naqueles autos e 

corroborado pela parte devedora, sendo proferida sentença.

Portanto, não há necessidade de pronunciamento jurisdicional acerca do 

procedimento executivo em apenso e seus pressupostos, ante a extinção 

da execução principal que deu azo aos presentes embargos.

3. Dispositivo

“Ex positis”, na esteira da manifestação de fls. 192/193, DECLARO 

EXTINTA, sem resolver o mérito a presente ação, pela perda 

superveniente do objeto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.

4. Providências Finais

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas remanescentes, 

se houver, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, 

§3º, do CPC/15.

Com o transito em julgado, DETERMINO a liberação da penhora dos bens 

oferecidos às fls. 176/177, devendo a Sra. Gestora adotar os 

procedimentos necessários à respectiva liberação, após, ARQUIVEM-SE 

os autos com as respectivas baixas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10047 Nr: 911-29.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Macisa S/A, Ricardo Alves, 

Marconi Marchiori, Sérgio Alves, Hélio Cardoso Alves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo de Mello Junior - 

OAB:MG/37.458, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato 

Grosso.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito (fls. 67).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10243 Nr: 1102-74.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que resta ínfimo o valor da presente execução, determino a 

devolução dos autos ao arquivo, sendo que, decorrido um ano, caso não 

haja manifestação da exequente suprindo valor estabelecido, abra-se 

vistas para se manifestar sobre a prescrição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26057 Nr: 977-62.2016.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado nestes autos entre Derizélia Nunes da Silva e 

Cláudio da Conceição, para fins de DECRETAR o DIVÓRCIO de Derizélia 

Nunes da Silva e Cláudio da Conceição, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira DERIZÉLIA NUNES 

DA SILVA, bem como, para fins de FIXAR os alimentos do infante no valor 

correspondente a 21,5% do salário mínimo, além do pagamento do 

correspondente a 50% das despesas extraordinárias. Isento de custas e 

honorários, considerando a gratuidade da Justiça.Fixo à título de 

honorários o valor correspondente a 5 URHs, EXPEÇA-SE competente 

certidão à D. Causídica nomeada às fls. 09, eis que, o D. Causídico 

nomeado às fls. 63 não chegou a se manifestar.Uma vez preclusa a via 

recursal, expeça-se o mandado para a averbação do divórcio no Registro 

Civil das Pessoas Naturais de 16. Por fim, procedidas às anotações e 

baixas necessárias, arquivem-se estes autos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20931 Nr: 294-30.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o certificado às fls. 33, intime-se a Exequente para que se 

manifeste acerca do endereço do executado, isto no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11384 Nr: 135-58.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Fátima Morais de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - INTIME-SE a parte exequente, ora impugnada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, se manifeste quanto a impugnação apresentada 

pela executada às fls. 243/247, sob pena de preclusão.

II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25356 Nr: 476-11.2016.811.0094

 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: Geraldino Viana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sky Serviços de Banda Larga - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 191/194 e, verificando que a sentença 

proferida nestes autos transitou em julgado, DECIDO:

I – INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015);

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25959 Nr: 904-90.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Extraísse de fl. 106, que a testemunha Cristiane da Cruz Pereira, transferiu 

seu domicílio para a Comarca de Cuiabá/MT, não especificando seu atual 

endereço.

Assim sendo, considerando que a mencionada testemunha fazia parte da 

equipe multidisciplinar deste juízo, diligencie a Secretaria Única no intuito 

de localizar seu endereço.

Após, com o aporte do endereço, expeça-se carta precatória à Comarca 

de Cuiabá/MT, para inquirição da indigitada testemunha.

Diante do teor contido na certidão de fl. 113, abra-se vista do presente 

feito ao Ministério Público Estadual para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

decline o endereço atualizado das testemunhas, Maria Aparecida de Sales 

e Edemilson José Domingos.

 Após, se tratando de comarca diversa, expeça-se carta precatória 

objetivando a inquirição das mencionadas testemunhas.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Sinop/MT, objetivando a 

inquirição da vítima Cristian Dominick de Oliveira Domingos, constando o 

endereço de fl. 105-verso.

Noutro giro, verifica-se que o acusado informou à fl. 99, em que pese ter 

constituído advogado de sua confiança à fl. 82, não possui condições 

financeiras para arcar com os honorários advocatícios, sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, eis que trabalha como autônomo não 

possuindo renda fixa. Visando comprovar a alegada hipossuficiência 

carreou às fls. 101/101-verso dos autos, cópia da CTPS.

 Oportunizada vista dos autos ao advogado constituído pelo réu, este 

manifestou às fls. 109/111, concordância com a nomeação de advogado 

dativo ao acusado.

Tendo em vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio 

o Dr. Geraldino Viana da Silva, advogado militante nesta comarca, para 

atuar na defesa do requerido.

Por oportuno, intime-se o advogado ora nomeado para providências que 

entender necessárias.

Deixo para arbitrar os honorários advocatícios por ocasião da sentença.

No mais, cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

para realização da audiência designada nestes autos.

 Às providências.

 Ciência ao MP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-29.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA GALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Cuida-se de reclamação ajuizada por Alessandra Aparecida 

Galvão em face de Elivelto Ribeiro de Almeida, cumulada com pedido de 

antecipação de tutela. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações. 

Em síntese, a reclamante aduz que contratou o requerido, para realizar 

serviço de construção de muro em dois terrenos, pelo valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) que seriam pagos com 03 (três) cártulas de 

cheques no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada. Narra a requerente, 

que após receber o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) representados 

por 02 (duas) folhas de cheques no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

cada, o requerido informou que não iria continuar a realizar o trabalho 

antes combinado, deixando de construir muro em 01 (um) terreno. Afirma 

a requerente, que o cheque com vencimento no 15/04/2018 foi protestado 

pelo requerido, sendo que o cheque com vencimento na data de 

15/05/2018 provavelmente também será protestado, devido ambos terem 

sidos sustados pela requerente pelo motivo de desacordo comercial. 

Requer-se, portanto, o deferimento da tutela de urgência, para fins de 

retirar seus cheques de protesto. Entretanto, sabe-se que a tutela de 

urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 
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documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. In casu, 

analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os 

documentos trazidos com a inicial, não vislumbro a existência dos 

requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela antecipada. Isto 

porque, a requerente deixou de informar nos autos o número da cártula de 

cheque que se encontra em protesto, bem como do cheque a ser 

protestado, tampouco não acostou documento de protesto, conforme 

alegado. Neste sentido, verifica-se dos autos que não há indícios de 

verossimilhança das alegações trazidas pela requerente, necessários à 

concessão da medida pleiteada. Pleiteia a parte autora a suspensão de 

aludido protesto de cheque de sua emissão, inexistindo nos autos extrato 

de protesto ou sustação das cártulas dos cheques, ou quaisquer outros 

documentos probatórios. De tal forma, tenho que, neste momento, não há 

que se falar em acolhimento da tutela de urgência. Os documentos 

acostados aos autos não demonstram com precisão as alegações fáticas 

da autora, não havendo certeza sobre o direito aventado pela mesma, 

sendo imperioso o indeferimento da medida pleiteada urgentemente, ante a 

inexistência de probabilidade do direito, ora instituída pelo novo Código 

Processual Civil. Na análise acurada do caso em tela não foi possível 

aferir a probabilidade do direito da requerente, eis que a mesma não logrou 

êxito em demonstrar que suas cártulas de cheques foram protestadas 

indevidamente, mais que isto deixou de comprovar o aludido protesto. 

Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito para melhor 

embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante 

da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15. Cite-se a 

parte Reclamada para comparecimento em audiência de conciliação a ser 

designada, fazendo constar do mandado que o não comparecimento da 

parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fato alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), bem como a ausência da parte reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57697 Nr: 1000-29.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelio Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do requerido é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16993 Nr: 134-07.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO JOSÉ IZEPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, Paula Siebeneichler Rocha Martini - 

OAB:69036/RS, Rogerio de Bortoli Keller - OAB:MT/6383-A /, 

VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao teor da 

petição as fls. 170/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49750 Nr: 1458-17.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, CASSIANA 

CANDIDO DA SILVA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo P. Avila - 

OAB:MT 5367, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:MT 6298-A

 CERTIFICO que a parte executada ADALBERTO TIRLONI EPP foi intimada 

quanto ao auto de penhora e avaliação a fl. 117 por DJE publicado em 

25.11.2016. CERTIFICO ainda, que não consta para a executada 

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, procurador constituído nos 

autos, razão pela qual impulsiono os autos para promover a a intimação da 

parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias, proceder ao 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado 

de intimação de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16095 Nr: 794-35.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:OAB/MT 9.123, Arivaldo Moreira da Silva - OAB:61067/SP, José 

Antonio Moreira - OAB:SP 62.724, Luiz Fernando Decanini - OAB:MT 

6865-A, Pedro Vitor Pizzolante - OAB:SP 128711-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRIZOT - 

OAB:9034

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida por seu 

procurador, nos termos da r. sentença em que: "Vistos em correição. 

HOMOGOLO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 201/202.

Em consequência, nos termos do artigo 792 do CPC, suspendo o processo 

até o cumprimento integral da obrigação. Findo o prazo do acordo, 

intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar. 

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção. Custas remanescentes pelos executados, nos termos do acordo 

em questão.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Às providências." e nos termos da sentença em que: "Vistos etc. 

BUNGE FERTILIZANTES S.A. opôs EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

alegando omissão na sentença homologatória de acordo à fl. 204, 

fundamentando sua irresignação nos Arts. 494, inciso II e 1.022, inciso II, 

todos do NCPC. É o breve relato. Fundamento e Decido. (...) Desta feita, e 

considerando o teor dos Arts. 494, inciso II e 1.022, inciso II, todos do 

NCPC, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos 

e, no mérito, ACOLHO-OS, para suprir a omissão suscitada, fazendo 

acrescer na sentença o seguinte: “Honorários na forma acordada, 

havendo de ser expedido alvará para levantamento do numerário 

bloqueado nos autos". Expeça-se, pois. No mais, deve permanecer a 

sentença homologatória tal como foi lançada. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Às providências. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46214 Nr: 1908-91.2014.811.0108

 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: SADI ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cenir Jose Dallabrida, TALITA RAQUEL 

DALLABRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:MT0009202O, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Considerando que a Douta Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, encontra-se cumulando jurisdição 

com a 5ª vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, realizando apenas 

audiências de réus presos e diante da necessidade de readequação da 

pauta de audiências, impulsiono os autos para CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, devendo o feito aguardar concluso para 

assinalar nova data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44166 Nr: 346-47.2014.811.0108

 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: NELSON ANTONIO ORLATO, MOACYR ORLATO, 

JULIETA SICILIATI ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE POSSENTI, LELIA BARBOSA POSSENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:MT 11.072-B

 Considerando que a Douta Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, encontra-se cumulando jurisdição 

com a 5ª vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, realizando apenas 

audiências de réus presos e diante da necessidade de readequação da 

pauta de audiências, impulsiono os autos para CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, devendo o feito aguardar concluso para 

assinalar nova data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59772 Nr: 2202-41.2017.811.0108

 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: APARECIDO ARRUDA ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59088 Nr: 1786-73.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, OLEANA DO PRADO OKA, 

HIDEO OKA, LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias efetue o complemento do 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 89,90, 

devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57378 Nr: 838-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAL BRASIL CHEMICAL INDUSTRIA DE COMERCIOS 

DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA CERES DE TAPURAH LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Homero de Souza - 

OAB:282025/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Bem 

como para em mesmo prazo efetue o complemento do depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,80, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, sob pena de 

expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de Justiça. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59891 Nr: 2271-73.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF, MCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59889 Nr: 2270-88.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PEDRO DALLAPRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Giaretta - 

OAB:OAB/MT 10172, Marize Terezinha Martins Pires - OAB:11888 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59691 Nr: 2169-51.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ROGÉRIO FIUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telmo Miranda da Luz - 

OAB:21409/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59607 Nr: 2114-03.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosicler Frizzo Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIÁDINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59527 Nr: 2050-90.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58275 Nr: 1309-50.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Forte Comercial Agrícola Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57609 Nr: 956-10.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPAGRO - - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Leo Pigozzo, Larissa Veronezi 

Ganassim Pigozzo, Edivaldo Luis Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:MT 8.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão 

negativa do Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N.º 005/2018-DF - Excelentíssimo Senhor Doutor GISELDA REGINA 

SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de Direito em Substituição Legal, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o GABARITO DEFINITIVO 

do TESTE SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, conforme 

segue abaixo:

* 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

 

EDITAL N.º 006/2018-DF - A EXMA. JUÍZA DRA. GISELDA REGINA 

SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE – MM. Juíza de Direito em Substituição 

Legal na Comarca De Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para ciência dos 

interessados, a classificação geral do Teste Seletivo para recrutamento 

de estagiários de Nível Superior.

* O Edital n° 006/2018-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55194 Nr: 291-34.2015.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIDO ZARTH, RIVECKA BECKER ZARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO LEVINSKI, ADEMIR LOVISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONSTESTAÇÃO acostadas às fls. 142-178 apresentada pela parte 

Requerida Ademir Lovison, Citado Ofcial de justiça/Mandado de citação 

(fls. 136/137) juntado em 19.12.2017 (fls. 03) foi apresentado 

TEMPESTIVAMENTE.

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca das CONTESTAÇÃO apresentada, para 

querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo legal.

Publicado DJE nº ____ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 63683 Nr: 397-88.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BARATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO a liminar, em tutela antecipatória, para cominar a parte 

requerida, obrigação de fazer consistente no seguinte:I – DETERMINAR ao 

Estado de Mato Grosso, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado, via Secretaria Estadual ou qualquer outro órgão responsável, que 

forneça ao requerente, no prazo máximo de 5 dias, o medicamento 

VEMURAFEBIB – 960 MG e COBIMETINIB – 60 MG e/ou na falta desses, 

deverá ser fornecido como substituição o medicamento DABRAFENIBE – 

150 MG e TRAMETINIBE – 2 MG, no prazo de 12 (doze) meses, sob pena 

de eventual bloqueio de valores das contas públicas para dar efetividade 

à tutela jurídica de urgência concedida. Cite-se a parte requerida por 

mandado para apresentar a defesa que quiser, se lhe aprouver, no prazo 

de 30 dias. Dispensada a audiência de conciliação, visto que o Estado de 

Mato Grosso já se posicionou expressamente, por ofício, pelo não 

comparecimento ao ato. Dicção do enunciado n.° 01 dos Juízes dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso.Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Sirva a presente como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, no que couber.Cumpra-se.De 

Colíder para Terra Nova do Norte, 19 de abril de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57123 Nr: 817-25.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 DESPACHO

Vistos.

Considerando que, em pesquisas aos arquivos deste Gabinete não foram 

localizadas as mídias da audiência de fls. 111, designo audiência de 

instrução e julgamento para o próximo dia 16/04/2018, às 15h30min, para 

oitiva das testemunhas Jayne Beatriz Alves e Antonio Coelho Filho.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57123 Nr: 817-25.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62815 Nr: 1375-26.2017.811.0077

 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: Luiz Carlos Ribeiro Lemos de Melo, Antonieta Beraldo 

Lemos de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Souza, Deusino Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Miguel de Arruda 

Pelissari - OAB:15.112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar Impugnação à Contestação, em conformidade à 

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.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE ALMEIDA JUNIOR, RONALDO 

VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Autos n. 2494-44.2017.811.0102

Código n. 119128

Vistos, etc.

Considerando o laudo de confronto papiloscópico juntado pela Perícia 

Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, DETERMINO que seja retificado o 

polo passivo da ação penal, para constar a identificação correta do 

acusado, como sendo ODAIR FERREIRA MARTINS, filiação Odair de Souza 

Martins e Célia Ferreira dos Santos, nascido em 12/11/1989 em São José 

do Rio Claro-MT.

OFICIE-SE a Delegacia de Polícia Local, quanto ao resultado do confronto 

papiloscópico, para que seja excluído o nome de Gilberto de Almeida 

Júnior dos documentos de investigação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112709 Nr: 1536-92.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSÉ LOPES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR o réu LEANDRO JOSÉ LOPES DE LIMA, como incursos nas 

sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal.[...] passando a defini-la, 

DEFINITIVAMENTE, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 

(vinte e quatro) dias-multa.Ausentes informações acerca da condição 

econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do 

Código Penal[...] o regime inicial de cumprimento de pena será o 

SEMIABERTO[...] incabível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão 

condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal[...] reconheço ao 

réu o direito de apelar em liberdade[...] Deixo de fixar o valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez 

que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, 

o contraditório sobre o tema.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.Oportunamente, 

após o trânsito em julgado:a.Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b.Providencie-se a conta das custas e da multa, intimando-se o 

sentenciado a pagá-las em 10 (dez) dias;c.Comunique-se à Justiça 

Eleitoral acerca da presente condenação, nos termos do artigo 15, inciso III 

da CF, permanecendo suspensos os direitos políticos dos apenados 

enquanto durarem seus efeitos;d.Comunique-se ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG 

bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI; e 7.16.1, todos da 

CNGC).e.Façam os autos conclusos para designação da audiência 

admonitória.CUMPRAM-SE as demais disposições pertinentes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera/MT, 20 de março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120880 Nr: 296-97.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMBORÁ AGROINDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

PESCADOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 09h40min, neste Juízo, 

bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA AUTORA à 
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audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118649 Nr: 2299-59.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALCINEIA SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LIMA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 De outro norte, considerando ação demanda de comprovação do estado 

da paciente e que não foram juntados aos autos qualquer documento 

médico que comprove os fatos alegados na inicial, DEFIRO o pedido de ref. 

29, pelo que OFICIE-SE a Secretaria de Saúde deste município para que 

providencie atendimento médico à requerida Carmem Lima dos Santos, 

apresentando parecer no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas legais. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera-MT, 17 de abril de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118588 Nr: 2267-54.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Autos nº: 2267-54.2017.811.0102

Código nº: 118588

 Vistos etc.

AGUARDE-SE em cartório o julgamento do conflito de competência 

instaurado nos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 19 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113495 Nr: 152-60.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À ref. 04 foi concedida tutela antecipada, determinando que o “INSS 

restabeleça o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor do 

autor, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação, sob pena de 

mul ta  de  R$500,00  (qu inhentos  rea is )  em caso  de 

descumprimento”.Conforme ofício juntado aos autos pela autarquia 

previdenciária, o benefício foi cessado no dia 15/09/2017.A requerente, 

por sua vez, manifestou pelo reestabelecimento do beneficio, levando-se 

em consideração as condições da parte autora, bem como pleiteou pela 

aplicação de multa diária (ref.23).Contudo, cumpre consignar que a 

cessação ou a reativação do beneficio, seja ele concedido pela via 

administrativa ou judicial, contara com prazo de duração, bem como, não 

havendo fixação de tal prazo, como é o caso dos presentes autos, este 

cessará no prazo de 120 (cento e vinte) dias, exceto se o segurado o 

requerer sua prorrogação, conforme artigo 120, §§8º e 9º da Lei nº 

8213/91, in verbis:Art. 60. [...]§ 8º. Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.§ 9º. Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei.No presente caso, verifico não 

haver irregularidade quanto da cessação do beneficio, vez que decorrido 

o prazo supramencionado. Além do mais, a requerida não comprovou nos 

autos que buscou junto ao INSS sua prorrogação, bem como que este foi 

indeferido pela autarquia.Desse modo, INDEFIRO o pedido da parte autora 

de reestabelecimento do beneficio previdenciário, devendo esta 

comprovar nos autos o prévio requerimento junto à autarquia demandada, 

bem como seu indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109437 Nr: 341-72.2016.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELONI DA SILVA, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO BERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 341-72.2016.811.0102

Código n. 109437

Vistos, etc.

Diante da certidão à ref. 86, tendo em vista que houve o pagamento do 

débito discutido nestes autos, tendo sido proferida sentença de extinção 

da execução pelo pagamento (ref. 71) DETERMINO que seja oficiado o 

cartório extrajudicial competente desta comarca, para que proceda a baixa 

no protesto eventualmente realizado em nome do executado.

Após, cumprido todos os comandos insertos na sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 19 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118649 Nr: 2299-59.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALCINEIA SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LIMA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 INTIMAR O ADVOGADO DOUGLAS SILVAS DE PÁDUA ALVES – OAB/MT 

19984/O do inteiro teor da decisão a seguir transcrita: "(...)portunamente, 

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. 

INTIMEM-SE o advogado mencionado da presente nomeação, bem como 

para que apresente resposta no prazo legal. De outro norte, considerando 

ação demanda de comprovação do estado da paciente e que não foram 

juntados aos autos qualquer documento médico que comprove os fatos 

alegados na inicial, DEFIRO o pedido de ref. 29, pelo que OFICIE-SE a 

Secretaria de Saúde deste município para que providencie atendimento 

médico à requerida Carmem Lima dos Santos, apresentando parecer no 

prazo de 10 (dez) dias, sob as penas legais. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Vera-MT, 17 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65202 Nr: 764-81.2006.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 9.667-B

 Processo nº: 2007/19

Código Apolo nº: 65202

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que razão assiste a defesa do acusado.

O endereço constante da denúncia é diverso do endereço o qual foi 

realizada a tentativa de intimação do acusado (fl. 348). Verifica-se ainda 

que também é diverso do endereço o qual o acusado foi encontrado para 

ser citado (fl. 149/150).

Assim, REVOGO a decisão de fl. 353.

No mais, verifica-se que em nenhum momento foi expedida carta 

precatória para inquirição das testemunhas da defesa, que são diversas 

das testemunhas apresentadas pelo Ministério Público.

Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM.

Determino a expedição de carta precatória para inquirição das 

testemunhas da defesa (fl. 157 e 304), devendo constar na missiva que 

se trata de processo incluso na META 2 do CNJ.

Após, devidamente cumpridas as missivas, DÊ-SE vista as partes para 

memoriais, a começar pelo Ministério Público, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Depois de tudo cumprido, venham os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114094 Nr: 443-60.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MATTIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE FERNANDA DUTRA - 

OAB:21926/O, IGOR ORTIZ MACHADO - OAB:OAB/MT 16938-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 04/06//2018 às 10h20min, neste Juízo, bem como 

para que QUE PROVIDENCIE COMPARECIMENTO DA AUTORA à audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103004 Nr: 865-40.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de ESMERALDO 

GARCIA DE OLIVEIRA, em relação ao crime previsto no art. 147 do Código 

Penal, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, VI ambos do Código 

Penal.Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente 

decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos 

autos.II – CONVERSÃO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.Por outro lado, no 

que tange ao crime de lesão corporal, verifico que o feito ainda não está 

pronto para julgamento.Analisando os autos, verifico que às fl. 15 foi 

requisitado o exame de corpo delito da vítima, tendo a vítima informado em 

seu depoimento, em juízo, que realizou o respectivo exame.Assim, com 

fundamento no artigo 156, II, do Código de Processo Penal, e em 

homenagem ao princípio da busca da verdade real dos fatos, CONVERTO 

o feito em diligência.DETERMINO que seja oficiada a Delegacia de Polícia 

para que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE aos autos 

o laudo de exame de corpo de delito da vítima.Com a juntada do documento 

MANIFESTEM-SE as partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a 

iniciar pelo Ministério Público.Após, conclusos.Ciência ao Ministério Público 

a Defensoria Pública.Vera/MT, 19 de abril de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101706 Nr: 931-54.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ARCHANGELO DALLATESTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815, MÁRCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834

 Desta forma, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido efetuado por Adão Archangelo Dellatesta Junior, para condenar a 

seguradora ré ao pagamento de indenização no valor R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta), acrescido de correção monetária pelo IGP-M FGV 

a contar da data do acidente (21/09/2010) e de juros legais de 12% ao ano 

desde a citação. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, uma vez que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita.Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, o 

qual fixo em 10% do valor da causa (artigo 85 §2° do CPC).Após o trânsito 

em julgado, INTIME-SE a parte autora para requerer o de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE com as 

cautelas de estilo, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do 

interessado.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Transitado em julgado arquivem-se estes autos, com as 

baixas de cautela e estilo, anotando-se as pendências no 

Distribuidor.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vera/MT, 19 de abril de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102926 Nr: 798-75.2014.811.0102

 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): ALCEU CAMPAGNOLO, MARIA BETTI 

CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B/MT

 A parte requerida pugnou à fl. 550/551 pelo reconhecimento da nulidade 

da intimação publicada no DJE à fl. 546, uma vez que realizada somente 

em nome de um advogado constituído nos autos.É entendimento pacífico 

do STJ e do TJMT que é válida a intimação realizada em nome de qualquer 

um dos patronos das partes, caso não tenha pedido em sentido contrário 

nos autos.(...).Na hipótese de substabelecimento com reserva de poderes 

e ausente pedido expresso para que as intimações fossem feitas, 

exclusivamente, em nome de um dos advogados, reputa-se válida a 

intimação de apenas um dos causídicos constituídos.O julgamento levado 

à efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir 

falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de 

improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e 

enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de 

decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de 

Processo Civil.(Ap 80616/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 22/09/2017) (...) Ausentes quaisquer dos vícios 

ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da 

presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim reformar o julgado por via 
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inadequada.2. Os segundos embargos de declaração, da mesma parte e 

impugnando a mesma decisão, não podem ser conhecidos por força dos 

princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade.3. Primeiros 

embargos declaratórios rejeitados e segundos não conhecidos.(EDcl no 

AgRg no REsp 1354257/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013).Desta 

forma, NÃO reconheço a nulidade apontada pela parte requerida.Já tendo 

decorrido o prazo para manifestação quanto aos honorários periciais pelo 

requerido, INTIME-O para que deposite o valor dos honorários periciais, no 

termo da decisão à fl. 522.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104471 Nr: 137-62.2015.811.0102

 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: MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 137-62.2015.811.0102

Código n. 104471

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Antônio da 

Cunha, em face da sentença proferida à ref.63.

Para tanto, aduz obscuridade, considerando que embora os embargos 

tenham sido julgados procedentes, o embargante foi condenado ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Ainda, aduz que foi 

omissa quanto à fixação de honorários ao defensor dativo.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, verifico que a sentença incorreu em contradição na medida 

que, inobstante ter acolhido a pretensão formulada nos embargos de 

terceiro, condenou o embargante ao pagamento das custas e de 

honorários advocatícios, inobservando, desse modo, o princípio da 

sucumbência. Por outro lado, verifico que o embargante postulou na inicial 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que não foi apreciado 

pelo juízo. Desse modo, e considerando os documentos que instruem a 

inicial, verifico que o embargante atende aos pressupostos da gratuidade 

de justiça, pelo que defiro o pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Outrossim, há omissão no julgado ao não determinar a expedição de 

certidão relacionada aos honorários advocatícios do advogado que atuou 

na causa como defensor dativo (nomeação – pág. 09).

Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, suprindo a 

contradição e omissão contidos na sentença de ref. 63, consignar que: (a) 

sem custas a ressarcir, vez que o embargante atua sob o pálio da justiça 

gratuita. Condeno a parte embargada ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante de 10% do valor da causa; (b) Determino que 

se EXPEÇA certidão de crédito em favor do advogado nomeado, Dr. 

Silvano Francisco de Oliveira (pág. 09), no valor de 03 URH.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Vera/MT, 19 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 107251 Nr: 1126-68.2015.811.0102

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B

 Intimação do Advogado do autor do fato, da redesignação da audiência 

para interrogatório do autor do fato, a ser realizada no dia 07.05.2018 às 

14:50 horas, no Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da 

Comarca de Sorriso - MT.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 

 
EDITAL N. 8/2018 
 
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, torna público o GABARITO 
DEFINITIVO do Teste Seletivo - Juiz Leigo para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT. 

 
 A  B C D 

1.   x  

2.  x   

3.  x   

4. x    

5.   x  

6.  x   

7.    x 

8. x    

9.   x  

10. x    

11.    x 

12.    x 

13.  x   

14. x    

15.   x  

16.    x 

17.  x   

18.   x  

19.    x 

20.  x   

 

 

Lucas do Rio Verde-MT,  20  de abril de 2018. 

                                                

Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito - Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

 

 

EDITAL N.º 005/2018/DF 
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO 
E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTA COMARCA, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 
Considerando que não houve interposição de recurso ao gabarito provisório, divulgado 
por meio do Edital n.º 003/2018-DF; 
     
Torna público o gabarito definitivo do Teste Seletivo realizado em 08/04/2018, a saber: 

 

Questão Resposta Questão Resposta 
 1 b 21 b 
 2 d 22 c 
3 d 23 c 
4 a 24 d 
5 b 25 c 
6 c 26 d 
7 a 27 c 
8 b 28 a 
9 a 29 d 

10 d 30 b 
11 b 31 b 
12 c 32 a 
13 c 33 d 
14 c 34 d 
15 a 35 d 
16 d 36 c 
17 d 37 b 
18 b 38 c 
19 c 39 c 
20 c 40 c 

 
Considerando os critérios de desempate, constantes das alíneas do item 7.3 do Edital n.º 
001/2018/DF, a classificação dos candidatos ao certame ficou assim definida: 

 
Nível Superior em Direito 

Classificação CANDIDATO (A) Semestre Acertos Nota 
1º Giovani Augusto de Souza       3° 36 90,0 
2º Aurea Justino de Almeida       3° 31 77,5 
3º Laura Ferreira de Alvarenga       6° 30 75,0 
4º Maressa Soares Batista Alves Gonçalves       8° 29 72,5 
5º Marcelo Lucas Tavella Koch       5° 29 72,5 
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6º Laura Beatriz Rosa da Silva       3° 29 72,5 
7º Thaisa Freitas Silva       2° 29 72,5 
8º Aline Kelle Vieira Medrado       3° 27 67,5 
9º Lays Assunção Magalhães       2° 26 65,0 

10º Natalia Mercado de Sá      1° 24 60,0 
11º Gislene da Silva Rodrigues       7° 23 57,5 
12º Nelieli Leite Silva       3° 23 57,5 
13º Louviane Lira Lopes       7° 22 55,0 
14º Jhonatan Spiguel Reami       3° 20 50,0 
15º Heitor Straioto Oliveira       1° 20 50,0 

 
O candidato Allan Joanathan Abrão da Silva foi eliminado n=do certame por não ter 
atingido a porcentagem mínima de acertos exigida no item 7.1 do Edital n.º 
001/2018/DF. 

 
De acordo com o disposto na alínea c, do item 8.1, do Edital n.º 001/2018/DF, caberá 
recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias da divulgação do resultado 
definitivo do certame. 

 
Campo Verde, 20 de abril de  
 
Claudiomiro Donadon Pereira 
Presidente da Comissão Organizadora 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÂ 
 

    
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO 
COMARCA DE ARIPUANÃ – ESTADO DE MATO GROSSO 

 
 

EDITAL N.º 07/2018-DF 
 
A Doutora Daiane Marilyn Vaz, MMª. Juíza Substituta e Diretora do Foro da 
Comarca de Aripuanã - MT, na forma da lei, por delegação do Presidente do 
Tribunal de Justiça, nos autos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo Autos 
ID. 55.766, no uso de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 29/2014/CM de 29.10.2014, do 
Conselho da Magistratura e conforme Edital nº. 10/2016-DF(DJE 9820/2016), qual 
tornou público a abertura de Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo da 
Comarca de Aripuanã, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 
CONSIDERANDO os termos do Edital nº 04/2018-DF(DJE: 10199/2018), qual tornou 
público a reabertura do Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo; 
 
RESOLVE; 
 
TORNAR PÚBLICO A RELAÇÃO definitiva dos candidatos que tiveram suas 
inscrições deferidas, bem como, a data e local da realização da prova. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
 

Data da Inscrição Nome Documento 
20.02.2018 DANIEL GOMES DE FREITAS 1690194-0 

20.02.2018 STEFANY BRAYANE WOHLFAHART DE PINHO 1843574-2 

22.02.2018 CLAUDIA REGINA POLETTO 1287065-0 

22.02.2018 ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS 6938023-9 

02.03.2018 ADRIANO JOSE DA SILVA 1275531-1 

12.03.2018 ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS 1.122.595 

 
 

2. DA PROVA 
 
2.1. A prova será realizada no dia 02 de junho de 2018, às 08:00 horas (horário de 

Mato Grosso), com duração de 05 (cinco) horas, na Escola Estadual Professor 
Elídio Murcelli Filho. 

 
2.2. As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da seguinte 

forma: 
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2.3. Prova objetiva contendo vinte (20) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 
quatro (4) alternativas, das quais apenas uma será considerada correta. 
 

2.4. A prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o máximo de 
cento e vinte (120) linhas, dispensado o relatório. 

 
2.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas 

com antecedência de uma hora em relação ao horário determinado para o início 
das provas. 

 
2.6. O portão de acesso ao prédio será fechado às 08:00horas para aplicação das 

provas. 
 

2.7. Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do candidato ao prédio 
de aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado. 

 
2.8.  O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento 
de identificação original e comprovante de inscrição obtido no ato de sua 
efetivação. 

 
2.9. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando 

Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de 
Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício 
profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 
carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como 
identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 

 
2.10. Os documentos deverão estar em perfeitas condições de conservação, de forma a 

permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
2.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da 

prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, trinta dias. 

 
2.12. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo de documento. 
 

2.13. Não serão aceitos como documento de identidade certidão de nascimento, CPF, 
títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documento ilegível, não 
identificável e/ou danificado. 

 
2.14. O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) horas. 

 
2.15. O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora de seu 

início efetivo, e de três horas para o candidato que desejar levar seu caderno de 
prova. 

 
2.16. O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não poderá retornar 

em hipótese alguma. 
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2.17. Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão 

retirar-se do local simultaneamente. 
 

2.18. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo 
alegado, nem substituição do cartão de respostas. 

 
2.19. O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, desconhecimento sobre a 

realização das provas como justificativa de sua ausência. 
 

2.20. O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 

 
2.21. No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar 

nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos, será feita sua 
inclusão mediante apresentação do comprovante de inscrição. 

 
2.22. A inclusão de que trata o subitem 2.21 será realizada de forma condicional, 

devendo constar em ata de ocorrência, para análise pela Comissão de Apoio ao 
Processo Seletivo, com intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 

 
2.23. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 2.21, ela será 

automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 

2.24. Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que: 
 

2.24.1 - for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das 
provas; 
 

2.24.2 - utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, 
nota e/ou impresso que não forem expressamente permitidos bem assim 
aquele que se comunicar com outro candidato; 

 
2.24.3 - for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, 

gravador, receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar; 
 

2.24.4 - faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 

 
2.24.5 - fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 

comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

 
2.24.6 - recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo 

destinado para sua realização; 
 

2.24.7 - afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
 

2.24.8 - ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, 
caderno de questões ou outro material não permitido, sem autorização; 

 
2.24.9 - descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
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2.24.10 - perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido; 
 

2.24.11 - utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo; 

 
2.24.12 - apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial; 

 
2.24.13 - desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo 

seletivo durante a realização da prova objetiva. 
 
2.25 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão 

do afastamento de candidato da sala de provas, por qualquer motivo. 
 

2.26 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da 
equipe de aplicação e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu 
conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 

 
2.27 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, 
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de 
inscrição e de documento de identidade original com foto.  

 
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. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Aripuanã, 
Estado de Mato Grosso, aos quatro de abril do ano de dois mil e dezoito (04.04.2018). 
Eu, (Carlos Alexandre Tiemann) Gestor Geral de 1ª Entrância, que o digitei e assino. 

 
 
 

DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza Substituta e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÂ 
 

EDITAL Nº. 08/2018-DF 
   

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO 
FORO, Dra. Daiane Marilyn Vaz, Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 
Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, o Provimento n.º 
040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações posteriores, e o Provimento nº 
15/2016-CM:  

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 16/2017-DF (DJE: 10109/2017), o qual tornou 
público a abertura do Processo Seletivo para Conciliador do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Aripuanã: 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 03/2018-DF (DJE:10198/2018), o qual tornou 
público à REABERTURA do Processo Seletivo para Conciliador do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Aripuanã; 
 
RESOLVE: 
  
TORNAR PÚBLICA a RELAÇÃO definitiva dos candidatos que tiveram suas 
inscrições deferidas, em conformidade ao Edital nº. 16/2017-DF e Edital nº. 03/2018-DF, 
bem como definir data, horário e local da realização da aplicação do teste seletivo. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
 

Data da Inscrição Nome Documento 

20.02.2018 ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS 69380239 

20.02.2018 LUCIANO ARAUJO JATOBA DA SILVA 09945308-6 

22.02.2018 KATIANE FOLLE CASAL 4244638 

23.02.2018 LEANDRO MORAES DE MELO 22838503 

28.02.2018 VANILDA SAPATA JORDÃO 1.046.139-6 

14.03.2018 JESIKA PATRICIA DA SILVA 2287050-4 

17.03.2018 DARLAN DA MATTA DE SOUZA 1.519.449 

19.03.2018 ELIAS MACIEL VIANA 16.296 

23.03.2018 ADRIANO JOSE DA SILVA 12755311 

23.03.2018 THAIS FERNANDA CAETANO RODRIGUES 24242250 

23.03.2018 JHONN MARLON FERREIRA MELO 1150084 

23.03.2018 NILTON SILVA ANUNCIAÇÃO 09456449 

23.03.2018 ROGERIO POTTEMAYER PITA 2355025-2 

23.03.2018 ALINE FIDELIS DE AGUIAR 5562700 

 
2. DAS PROVAS e LOCAL DA REALIZAÇÃO 
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2.1 O processo seletivo será realizado em etapa única na Escola Estadual Professor 
Elídio Murcelli Filho, no dia 02 de junho de 2018, às 08h00min, com duração de 
04(quatro) horas. 
2.2 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova 
objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 
(cinco) alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada correta. 
2.3 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo 
atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
2.4 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo IV 
do presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 
2.6 A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado pelo Juiz responsável 
pela execução do Processo Seletivo, na Comarca para a qual se inscreveu. 
2.7 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de 
identidade original. 
2.8 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 
horário fixado para seu início. 
2.9 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o documento 
de identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 
2.9.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando 
Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de 
Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional 
(ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional 
expedida por órgão público que, por lei federal, valha como identidade; carteira de 
trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 
aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de 
validade). 
2.9.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, trinta dias. 
2.10 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma. 
2.11 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se 
do local simultaneamente.  
2.12 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 
 
 
 
Objetiva 
 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 
Lei dos Juizados Especiais 
Legislação Específica 
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2.13 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência. 
2.13.1 O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
2.14 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre 
candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de 
consulta. 
2.15 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 
neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, haverá 
substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
2.15.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas 
serão de inteira responsabilidade do candidato. 
2.16 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 

a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações.  

2.17 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o 
caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto 
para o seu término. 
2.18 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato 
que, durante a sua realização: 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro 
candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a 
sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de 
texto definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na 
folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria 
ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso. 

2.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
2.20 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu 
conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 
 
3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
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3.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em 
concordância com o gabarito definitivo da prova. 
3.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos 
nos itens que a compõem. 
3.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos. 
3.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da 
nota final. 
 
4. RECURSOS 
 
4.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz 
responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição 
fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente 
ao da divulgação do resultado. 
4.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, 
sendo desconsiderado o recurso em duplicidade. 
4.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que 
apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, 
conforme determinado pelos Editais e Comunicados. 
4.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, 
processando-se o resultado da Prova Objetiva. 
4.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido. 
4.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de gabarito definitivo. 
4.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local 
da ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo 
Processo Seletivo. 
 
5. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
5.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por 
meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico 
bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 
5.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre 
os nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
5.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de 
prioridade: 

I – for mais idoso; 
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III – exerceu função no Poder Judiciário; 
IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
V – freqüentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais 
promovido pelo Poder Judiciário; 
VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária 
Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. 

Disponibilizado - 23/04/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10242 Caderno de Anexos - 12 de 19

http://www.tjmt.jus.br/


6. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
6.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
 
7.  DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao 
cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e 
o prazo de validade da seleção. 
7.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
na ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro 
do prazo de validade da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única 
prorrogação. 
7.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro 
de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de 
descredenciamento. 
7.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do 
Registro na Previdência Social; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não 

está filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou entidade 
associativa; 

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de 
Direito, se acadêmico; 

f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 

mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 

7.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão ser entregues na unidade da 
Comarca onde o conciliador irá atuar, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do 
resultado final do Processo Seletivo. 
7.3.2. Nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, a documentação será entregue 
diretamente ao Departamento de Apoio aos Juizados Especiais – DAJE, da Corregedoria-
Geral da Justiça. 
7.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 03 (três) 
dias para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na Comarca para a qual o 
candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e 
Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função. 
7.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos demais 
candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
7.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do subitem 13.3, o candidato que 
não tiver interesse na designação deverá declará-lo expressamente, podendo requerer sua 
inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação. 
7.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital para 
credenciamento não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado 
para a última posição na lista de classificação. 
7.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções 
de conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo 
possível, por meio de plataforma de educação à distância – EAD. 
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7.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o 
candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual 
for credenciado. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos 
desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
8.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o 
credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos 
documentos, na inscrição ou na realização das provas. 
8.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos 
comunicados, avisos e demais instrumentos que forem publicados. 
8.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 
comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou 
no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da Justiça 
Eletrônico. 
8.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, circunstância 
que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
Aripuanã-MT, 04 de abril de 2018. 
 
 
 
DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza Substituta e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDCIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÂ 
 
EDITAL Nº. 09/2018-DF 
 
A DOUTORA DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e Diretora do Foro 
desta Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 
Federal nº. 11.788/2008 de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº. 08/2011/PRES/TP, 
de 30 de maio de 2011, do Edital nº. 014/2012/GSCP, publicado no DJE nº. 8813, em 17 
de maio de 2012, e da Portaria nº. 55/2013/PRES, de 31 de janeiro de 2013. 

 
CONSIDERANDO o teor da decisão proferida em 18 de dezembro de 2017, pelo 
Excelentíssimo Senhor Vice-Diretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, Senhor Eduardo da Silveira Campos, nos autos de Pedido de Abertura de 
Processo Seletivo nº. 57/2017 (CIA nº 0149951-95.2017.811.0000), que autorizou a 
realização de novo processo seletivo de estagiários de nível médio. 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 06/2018-DF, qual torna público a abertura do 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para Nível Médio. 
 
RESOLVE: 

  
TORNAR PÚBLICA a relação definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições 
deferidas, em conformidade ao Edital nº. 06/2018-DF, bem como definir data, horário e 
local da realização da aplicação do teste seletivo. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
 

Inscrição Nome Documento 
01.  HELLEN JANAINA DOS SANTOS 1272893 
02.  DJHAINE IVANA CARDOSO LEAL 2520499-8 
03.  KLEYTON DE JESUS PEREIRA 271345-3 
04.  GABRIEL ANTONIO DA SILVA 2722286-1 
05.  GESSICA GABRIELI DE SOUZA BIANCARDI 2727137-4 
06.  HELENA KULPE GRAEBIN 2109595-7 
07.  THAYMILLA GRASIELA CESARIA DOS SANTOS 3021878-0 
08.  PAULA FERNANDA PINHEIRO ANDRADE 2847444-9 
09.  VANESSA SILVEIRA TORRES 2935736-5 
10.  KAUINE MANETTI CORREIA 06197103141 
11.  HELEN CARINE DAMASCENO 2726915-9 
12.  SIRLENE BERNARDON 2770953-1 
13.  KAWANE SANTOS SILVA 2970505-3 
14.  NAYARA BALBINO BERNUCI 2999700-3 
15.  LETICIA DE LIMA ALMEIDA 3167903-0 
16.  YASMIN MARTINS MORAIS 4.061.361 
17.  ANA CAROLINA OLIVEIRA AMADOR 2371943-5 
18.  CLAUDINEIA ROSA SILVA 08105371170 
19.  WILLIAN SOUZA DE QUADROS 2878397-2 
20.  CAROLINA GOMES RODRIGUES 1224236-5 
21.  GIOVANE ALVES DE SOUZA 2727002-5 
22.  MATHEUS DA SILVA SOARES 2726838-1 
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23.  LAIANE LARA NASCIMENTO DA SILVA 2008259691-8 
24.  IASMIN DO NASCIMENTO BRAGA 04401660202017 
25.  SABRINA INACIO 2935693-8 
26.  LAUANNY MACHADO DE TOLEDO 2726940-0 
27.  THAINARA GIACOBBO 3126656-8 
28.  INARINA MIRANDA DA SILVA BECHE 3167896-3 
29.  MARCELO HENRIQUE FERNANDES 2726887-0 
30.  PAOLA CAROLINE DE LIMA 2355793-1 
31.  VINICIUS SILVA SPANHOL 2726854-3 
32.  KAUANA JAQUELINE MENDES DA ROSA 2878313-1 
33.  GUILHERME MORAIS CORADINI 2901567-7 
34.  THIAGO JOSÉ FERREIRA RAUPP 3146689-3 
35.  AUREA CAROLINE CRIVELLI FREITAS 3139484-1 
36.  MAYCON CAMARGO DO NASCIMENTO 2607755-8 
37.  LUIS DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 08847688132 
38.  HEMELY HAIDMAN GULARTE 06065340162 
39.  ISLEYNE DOS SANTOS CARVALHO 3032086-0 
40.  UANI MENEGAT DOS SANTOS 2767502-5 
41.  DANIELLE ROBERTINA DA SILVA 2464257-6 
42.  TALISON DE OLIVEIRA 2914686-0 
43.  MICAELA DA SILVA CUNHA 2355791-5 
44.  VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA 29887615 
45.  GUILHERME SANTANA WILHELM 2947042-0 
46.  CLAUDIO GOMES DE SOUZA 05832202216-0 
47.  ELAINE NOVAIS FABRIS 2959062-0 
48.  ROBERVAL PAULINO DOS SANTOS 3048700-5 
49.  HELEN KAROLYNE SANTOS DE MELO 2726955-8 
50.  ROMULO MARQUES TOMASI 06871115102 
51.  RAYSSA GARCETE GREBINSKI 2722273-0 
52.  BRUNO NEVES ROSA 3052602-7 
53.  PAULO HENRIQUE ANDRADE GOMES 2849369-9 
54.  MARCIELI APARECIDA FLOR 2381921-9 
55.  VANESSA ALVES GUIMARÃES 04402037442018 
56.  JÁISSON VINICÍOS MARQUES 3111887-9 
57.  MARICO DOUGLAS GENOATTO 2477578-9 
58.  DANIELLY RODRIGUES COTRIM 2722310-8 
59.  EDUARDO PACHECO ESPONTON 07792259102 
60.  ARIANE COSTA DO NASCIMENTO 2847439-2 
61.  GABRIELA PORTILHO GAUTO 3058787-5 
62.  ELIAS GOMES DA SILVA 2726812-8 
63.  WANESSA VITORIA GOMES TIRAPELI 2702894-1 
64.  KELLY CRISTINA DE LIMA 2977033-5 
65.  GILLYAN SABRINA SANTANA SILVA 3108452-4 
66.  NATASCHA BALBINOT 2544623-1 
67.  MIKAELA DA ROSA AGUILAR 2249063-9 
68.  TAMIRES CAROLINE GOMES DE SOUSA 2447220-4 
69.  DANIELA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA 3111937-9 
70.  JOSEFA FEITOZA 2341841-9 
71.  GABRIEL BARROZO ROSSETTO 2787694-2 
72.  PRISCILLA DOS SANTOS DE CARVALHO 2726847-0 
73.  RAINE DA SILVA SANTANA 3008468-7 
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74.  MARINA EDUARDA DONATO FERREIRA 3127386-6 
75.  AMARIANE HILARIO DA SILVA 28892883-6 
76.  VANESSA XAVIER DA SILVA 2725967-6 
77.  TAYARA TAMIRES GARRIDO MENDES 3059933-4 
78.  JESSICA KAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS 2412261-0 
79.  JOYCE WINIK SOARES BRAGA 2349973-7 
80.  WANESSA RAIANE BIEHL 2359153-6 
81.  SAMARA DE MELO CARVALHO 2926408-1 
82.  ÂNGELLYS TEILA GOMES DA SILVA 3112004-0 
83.  NATHALIA ROCHA DUARTE 2897023-3 
84.  KARINA PORFIRIO DA SILVA 2877403-1 
85.  NATALIA GOMES DE OLIVEIRA 2822287-3 
86.  JEFFERSON ARAUJO DE OLIVEIRA 1974656-3 
87.  WILLIAM ALVES PEREIRA 3012374-7 
88.  ELIZABETE SOUZA ALVES PINTO 2984837-7 
89.  FELIPE BRAGA DA SILVA 08955383185 
90.  SABRINA SOUZA E SILVA 1649456-3 
91.  THAIS SILVA ALVES 3123504-2 
92.  DIELE MAZUREK 7.582.221 

 
2. DAS PROVAS e LOCAL DA REALIZAÇÃO 
 
2.1 O processo seletivo será realizado em etapa única na Escola Estadual Elidio 
Murcelli Filho, no dia 10 de junho de 2018, às 08h00min, com duração de 04(quatro) 
horas. 
2.2 O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva de 40 (quarenta) questões de 
múltipla escolha, com quatro alternativas (a, b, c, d). 
2.3 As questões serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante 
do anexo II do Edital nº. 14/2012/GSCP, publicado no DJE nº. 8813, em 17.05.2012. 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
3.1 O candidato deverá apresentar-se para a prova munido de documento de 
identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente azul ou 
preta, com antecedência de 30 (trinta) minutos do início da prova. 
3.2 Demais itens do Edital nº. 06/2018-DF, permanecem inalterados. 
3.3 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. 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Aripuanã Estado de Mato Grosso, aos 11 
(onze) dias do mês de abril (04) de dois mil e dezoito (2018). 
Eu,  (Carlos Alexandre Tiemann) Gestor Geral de 1ª Entrância, que o digitei e assino. 

 
Aripuanã/MT, aos 11 de abril de 2018. 
 
 
DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza Substituta e Diretora de Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A  N.º 14/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de MAIO/2018 como abaixo relacionado: 

 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL 
DE 
JUSTIÇA 

04/05/18 (19h) 
a 
07/05/18 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão 
(Vara Única de Sapezal) 

Bárbara Sabioni V. 
Tenroller 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

11/05/18 (19h) 
a 
14/05/18 (12h) 

Dr. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho 
(1ª Vara de Barra do Bugres) Bruna Chagas Bizelli 

Ítalo 
Rodrigues 
da Cunha 
Neto 

18/05/18 (19h) 
a 
21/05/18 (12h) 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara de Barra do Bugres) 

Élcio Alves 
 

Antônio 
dos 
Santos 

25/05/18 (19h) 
a 
28/05/18 (12h) 
 

Dr. João Filho de Almeida Portela  
(3ª Vara Barra do Bugres) 

Remilson Fabio de 
Moraes 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

30/05/18 (19h) 
a 
04/06/18 (12h) 
 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do Parecis) 

Ana Aparecida 
Cebalho 

Ítalo 
Rodrigues 
da Cunha 
Neto 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal, 16 de abril de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 
 
 

EDITAL N.º 005/2018-DF 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA 
ANDRADE, Juíza de Direito em Substituição Legal, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 
RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, conforme segue abaixo: 
 
 

NÍVEL SUPERIOR DIREITO 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A D D D A D D C D C D C A A A B C C A A 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D B D D B C A C C A B B B D C C C B A D 

 
 
NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A D D D A D D C D C B B A A A D C A A A 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B C D A A A D C D A C A C C B C C B D A 

 
 
Em Terra Nova do Norte (MT), 16 de abril de 2018. 

 

 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 

Juíza de Direito em Substituição Legal- 

 

     



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 
 

 
 

EDITAL N.º 006/2018-DF 

 

A EXMA. JUÍZA DRA. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE – 

MM. Juíza de Direito em Substituição Legal na Comarca De Terra Nova do Norte, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para ciência dos 

interessados, a classificação geral do Teste Seletivo para recrutamento de estagiários de Nível 

Superior. 

 

Nível Superior Direito: 

 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

1. CAROLAINE DÂMARIS VASCONCELOS 
ZEFERINO 

27 pts 

2. GABRIELLY LUCCHETTI FRIGHETTO 24 pts 
3. KETLYN ROBERTA GOULART 22 pts 
4. JEANE MACHADO 21 pts 
5. CARLOS DANIEL CASAGRANDE DA SILVA 21 pts 

 

Em Terra Nova do Norte (MT), 17 de abril de 2016. 

 

 

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE  

Juíza de Direito em Substituição Legal - 
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